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INUNDAÇÕES NO BAIXO CURSO DO CÓRREGO DOS GÓIS EM ANÁPOLIS 

(GO): CONDICIONANTES NATURAIS E ANTRÓPICOS. 

Kesia Rodrigues dos Santos – UEG/PVIC – k2r3s4@yahoo.com.br 

RESUMO 

O presente trabalho de iniciação científica foi realizado em uma área localizada no 
baixo curso do Córrego dos Góis em Anápolis, no estado de Goiás e o objetivo foi 
identificar os condicionantes naturais e antrópicos das inundações da área. O 
trabalho foi pautado no método empírico, envolvendo interpretação de imagens e 
observações de campo, buscando analisar as características naturais da região e 
específicas da área, identificando nessa caracterização os condicionantes naturais 
das inundações. Foi realizada ainda uma análise do uso do solo da bacia 
hidrográfica, buscando entender os condicionantes antrópicos das inundações. Na 
área mais afetada pelas inundações o uso do solo foi estudado de forma mais 
detalhada, visando delimitar as áreas de risco. O baixo curso do Córrego dos Góis é 
a área com maior incidência de inundações na cidade, o que motivou a realização 
do trabalho. Os resultados levaram a conclusão que as inundações ocorrem devido 
a condicionantes naturais e antrópicos. Os condicionantes naturais, relacionados ao 
meio físico, incluem o regime de chuvas da região, a forma da bacia hidrográfica e a 
existência de uma planície de inundação. Os condicionantes antrópicos 
compreendem a impermeabilização da bacia hidrográfica, o assoreamento da 
drenagem devido a erosões aceleradas a montante e lançamento de lixo no córrego, 
o estrangulamento da drenagem em bueiros e as construções dentro da planície de 
inundação. Buscou-se ainda conhecer a perspectiva dos moradores em relação a 
esse fenômeno, quais suas impressões sobre as causas e conseqüências das 
inundações e suas opiniões sobre as possíveis soluções do problema. O trabalho 
contém ainda algumas considerações sobre a solução ou mitigação dos riscos de 
inundação. 
 
Palavras-chave: inundação, urbana, uso do solo. 

INTRODUÇÃO  

 Este trabalho de iniciação científica foi realizado em uma área urbana localizada 

no baixo curso do Córrego dos Góis em Anápolis, incluindo sua confluência com o 

Rio das Antas, no estado de Goiás (Figura 1) e trata das inundações urbanas e de 

suas implicações. 

 No Brasil, houve uma aceleração do processo de urbanização, gerando uma 

população urbana morando em áreas com infra-estrutura inadequada, sendo que 

essa população está concentrada principalmente em regiões metropolitanas. O 

planejamento urbano no Brasil não tem considerado aspectos fundamentais como o 
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controle das cheias urbanas, o que causa transtornos e prejuízos para a sociedade e 

o ambiente, aumentando a freqüência de inundações (TUCCI, 1999).  

 As inundações urbanas são fenômenos condicionados por fatores naturais, mas 

que podem ser agravados devido a fatores antrópicos, conforme examinado a 

seguir, segundo Tucci (1999). Este autor assinala também que processos naturais e 

antrópicos podem atuar de forma integrada nas inundações em áreas urbanas. 

 Fatores naturais são predominantes no caso das inundações ribeirinhas, onde a 

população atingida é aquela que ocupa áreas naturalmente inundáveis, situadas 

dentro da planície fluvial. Neste caso a ocupação não contribui para a ocorrência das 

inundações urbanas e elas ocorrem porque houve ocupação de áreas naturalmente 

suscetíveis ao processo. 

 As relações entre inundações e formas de relevo são tratadas por Oliveira (1998) 

da seguinte forma: 

 
“... inundações são fenômenos que fazem parte da dinâmica fluvial, 

atingindo periodicamente as várzeas, também denominadas planícies de 

inundação. Correspondem ao extravasamento das águas de um curso de 

água para as áreas marginais, quando a vazão é superior à capacidade de 

descarga da calha. A planície de inundação funciona como um regulador 

hidrológico, absorvendo o excesso de água nos períodos de intensas chuvas 

e cheias. Todo e qualquer rio tem sua área natural de inundação (...)” 

 

 Inundações provocadas pela ocupação ocorrem no caso de sítios urbanos, 

devido à impermeabilização e o aumento do escoamento superficial. Inundações 

localizadas também podem ter causas antrópicas, relacionadas à: estrangulamento 

da seção do rio, remanso, e sistemas de drenagem de rodovias e avenidas com 

erros de projeto e de execução.  

 O efeito da urbanização no ciclo das águas se dá principalmente pela remoção 

da cobertura vegetal original e sua substituição por estruturas impermeáveis, 

resultando na redução da infiltração de água no solo e diminuição da 

evapotranspiração. Isto provoca um aumento do escoamento superficial, que se 

traduz numa maior vazão de cheia dos rios urbanos. O aumento da temperatura nos 

sítios urbanos também cria condições de movimento de ar ascendente que por sua 

vez pode gerar aumento das precipitações. O aumento de sedimentos e material 
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sólido pode causar assoreamento da drenagem, com a redução da capacidade de 

condutos, rios e lagos urbanos (TUCCI, 1999). 

 Dentre os fatores que são apontados como agravantes à inundação, 

destacaremos alguns dos descritos por Oliveira (1998): despejo de resíduos sólidos 

urbanos (lixo), provocando o entulhamento dos canais; eliminação da mata ciliar, 

provocando erosão contínua e assoreamento dos cursos d’água; execução de cortes 

e aterros nas planícies de inundação; canalização dos córregos; mineração que, 

quando mal planejada, causa assoreamento do canal; ocupação indevida dos 

fundos de vale e ausência de saneamento básico.  

 Com relação aos trabalhos anteriores sobre a área de estudo, Teixeira et al. 

(2004), em pesquisa no jornal local e registros no corpo de bombeiros, destacam a 

confluência do Rio das Antas com o Córrego dos Góis, como sendo o local que 

apresenta mais prejuízos para a população em acidentes relacionados à inundação. 

Segundo Souto e Lacerda (2004), a microbacia do Córrego dos Góis apresenta 

forma triangular, com um afunilamento em direção à jusante, onde o vale é bastante 

encaixado. Estes autores admitem que essa forma pode ser um fator que contribui 

para o grande número de inundações no baixo curso do córrego. Lacerda et al. 

(2005) assinalam que na área central de Anápolis existem planícies fluviais estreitas, 

com larguras entre 50 a 200m, e admitem que sua ocupação seja um dos fatores 

que influenciaram a instalação das áreas de risco de inundação. O uso do solo nesta 

área foi detalhado por Santos (2005), visando definir os prejuízos causados pelas 

inundações.  

METODOLOGIA 

Esta contribuição tem como arcabouço teórico a ciência geomorfológica e, 

segundo Ross (1990), no campo das pesquisas geomorfológicas pode-se 

estabelecer duas grandes linhas de pesquisa, uma de caráter empírico e outra 

experimental. O presente trabalho será pautado no método empírico, pois é baseado 

na observação e descrição sistemática dos elementos da paisagem. O trabalho pode 

também ser considerado como de geomorfologia aplicada ao meio ambiente, pois o 

tema estudado inclui inundações urbanas, bem como seus condicionantes naturais e 

antrópicos. 
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As bases cartográficas utilizadas para a realização do trabalho foram: imagem de 

satélite Ikonos de 2001 e mapa topográfico 1/10.000 com curvas de nível com 

eqüidistância de 20m, obtido junto à Prefeitura Municipal de Anápolis. Os 

procedimentos seguidos foram: pesquisa bibliográfica sobre inundações urbanas e 

temas correlatos; interpretação de imagem de satélite; trabalho de campo e 

entrevista com moradores. Na cartografia de uso do solo utilizou-se como unidade 

básica de mapeamento as quadras, quando elas têm uma classe de uso claramente 

predominante. Nos casos em que existem mais de uma classe de uso da terra em 

cada uma delas, em proporções significativas, foram subdivididas para efeitos de 

mapeamento. As etapas do mapeamento foram interpretação da imagem, 

lançamento de dados na base topográfica e trabalho de campo. 

O trabalho foi feito em duas escalas: bacia hidrográfica e baixo curso. Para 

realizar a caracterização geomorfologica da bacia foram feitas pesquisas 

bibliográficas em trabalhos anteriores realizados na área. O uso do solo na bacia foi 

definido a partir de trabalhos anteriores, somados a trabalhos de campo e 

interpretação de imagem Ikonos 2001 em parte da área.  

O baixo curso do Córrego dos Góis contém as áreas de risco e a geomorfologia 

local foi caracterizada com base na bibliografia e trabalhos de campo. O uso da terra 

no Baixo Curso foi definido a partir de interpretação de imagem de satélite Ikonos 

2001 e trabalho de campo. A distribuição das áreas de inundação, suas 

características como, por exemplo, o tempo de duração de cada evento, prejuízos 

aos habitantes e percepção foram pesquisados através da realização de entrevistas 

com os moradores. 

RESULTADOS E DISCUSSÕES  

Na apresentação dos resultados abordaremos os condicionantes naturais das 

inundações e, a seguir, será descrito o uso do solo na bacia e suas relações com as 

inundações. O trabalho prosseguirá com o detalhamento do uso da terra na área de 

maior incidência de inundações, que servirá para desenvolver o tema relativo aos 

danos causados por este processo, concluindo com a discussão sobre os 

procedimentos necessários para solucionar ou reduzir o risco. 
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Os Condicionantes Naturais das Inundações 

 A área de estudo está situada na região centro-oeste do Brasil onde o regime 

pluviométrico é caracterizado por duas estações distintas - a chuvosa e a seca – e 

pela grande concentração das chuvas no período de outubro a março, englobando 

mais de 90% da precipitação (NASCIMENTO, 2002). Dentro do período chuvoso a 

precipitação pode ser irregular, havendo dias ou horas de chuva intensa, 

intercalados de períodos curtos de estiagem. Essas chuvas intensas e de curta 

duração são as que causam as piores inundações da área de estudo, segundo 

depoimento dos moradores. Isso ocorre porque nas chuvas intensas a infiltração é 

reduzida o que faz com que a água da chuva chegue aos canais fluviais mais 

rapidamente e em maior quantidade, ocasionando assim uma vazão de cheia 

significativa. Desta forma, o clima da região pode ser apontado como um dos fatores 

do meio físico que favorecem a ocorrência de inundações.  

A quantidade de água que atinge os rios depende das características físicas de 

sua bacia hidrográfica, da precipitação total e de seu regime, bem como das perdas 

devido à evapotranspiração e a infiltração (JORGE e UEHARA, 1998). No caso da 

bacia do Córrego dos Góis as características da bacia hidrográfica indicam uma 

suscetibilidade natural às inundações. A forma triangular (Figura 2), que faz com que 

o grande volume de água captado na parte mais larga da bacia tenha que escoar em 

direção a parte mais afunilada, o que ocasiona um estrangulamento natural do 

escoamento. Dentre os condicionantes naturais da inundação na área está o fato da 

existência de uma planície de inundação (Figura 3; 5A), conforme já assinalado por 

Lacerda et al. (2005). A partir das observações de campo e segundo Lacerda (2006) 

a planície existente na área pode ser caracterizada como uma planície antrópica, já 

que a área foi bastante modificada pelo homem, com aterros e depósitos de 

assoreamento. A largura da planície varia entre 15 e 120 metros, sendo mais larga 

em dois locais: na porção centro-sul; e na parte norte da área, na confluência do 

Córrego dos Góis com o Rio das Antas. As encostas da área foram divididas por 

Lacerda (2006) em baixas encostas, adjacentes à planície e com declividades 

relativamente mais elevadas, e rampas com declividades baixas (Figura 3). 

 Concluindo este tópico os fatores do meio físico que favorecem a inundação na 

área são o regime de chuvas, a forma da bacia hidrográfica do Córrego dos Góis e a 
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existência de uma planície fluvial. A estes fatores somam-se aqueles de natureza 

antrópica, conforme examinado a seguir. 

Uso do Solo da Bacia Hidrográfica do Córrego dos Góis Como Fator Gerador 
de Inundações 

 Nas regiões ocupadas pelo homem, devem-se considerar as diversas formas de 

uso do solo que intensificam ou atenuam o escoamento superficial, já que nesse 

caso não são apenas os fatores naturais que determinam o escoamento (JORGE e 

UEHARA, 1998). No que diz respeito às causas antrópicas da inundação tem-se a 

intensificação do escoamento superficial devido à urbanização como um dos fatores 

mais relevantes, portanto faz-se necessário conhecer o uso do solo da bacia 

hidrográfica para melhor compreender este fenômeno.  

 Dentre os usos encontrados pode-se eleger como os mais problemáticos na 

questão da inundação aqueles que representam grandes estruturas impermeáveis e 

também aqueles que conduzem essa água, que não infiltrou, até a drenagem. A 

condução da água do escoamento até a drenagem é feita pelo sistema de drenagem 

urbana e, na sua ausência, pelas próprias ruas.  

 O uso da terra na bacia do Córrego dos Góis foi descrito por Souto e Lacerda 

(2004). Trata-se de uma bacia hidrográfica urbana com vertentes parceladas, porém 

não totalmente ocupadas, principalmente na porção sul da área (Figura 2). Uma 

parte considerável da bacia ainda não foi parcelada e está coberta por campo 

antrópico e remanescente de cerrado e matas. O fundo do vale ainda não foi 

parcelado, exceto no extremo norte da área, local onde são maiores os riscos de 

inundação, área onde o uso do solo foi mapeado com maior detalhe (Figura 4). 

 As áreas parceladas são as que mais contribuem para a impermeabilização, pois 

nelas estão o sistema viário, as residências e outras estruturas impermeáveis. O 

sistema viário aparece nesse contexto como um condutor dessa água que não 

infiltra, levando-a com grande velocidade até a drenagem. Isto ocorre porque na 

bacia em estudo praticamente não existem sistemas de drenagem de águas pluviais.  

 Nas áreas não parceladas, cuja cobertura é de vegetação antrópica com 

predomínio de gramíneas, a impermeabilização é menor, mas a infiltração já não 

ocorre em níveis comparáveis aqueles onde existe a vegetação natural. Com efeito, 

a vegetação natural favorece a infiltração sob várias formas: interceptação e 
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redistribuição da precipitação; manutenção da permeabilidade do solo; formação da 

serapilheira, que representa uma barreira para a água do escoamento, fazendo com 

que ela tenha mais tempo para infiltrar. 

 As erosões estão distribuídas por praticamente toda a bacia do córrego dos Góis, 

sendo predominantes nas baixas vertentes, próximo à drenagem e algumas na 

cabeceira da drenagem (Figura 2). Predominam as ravinas, porém existem algumas 

voçorocas de proporções significativas, como é o caso da erosão do bairro Geovanni 

Braga que em 2006 tinha as seguintes dimensões: cerca de 550m de comprimento, 

com largura média de 23 metros e profundidade média de cerca de 4 metros. Há a 

erosão do bairro São José que aparece na Figura 3 (parte sul da área) que já pode 

ser considerada uma voçoroca. Cabe ressaltar que todos os processos erosivos 

identificados na área (Figura 2) contribuem significativamente para a ocorrência do 

assoreamento, reduzindo a seção do canal da drenagem e favorecendo as 

inundações (Figura 5C e 5F). Além disso, o lixo e o lançamento de esgoto 

diretamente no canal representam um aumento da carga sólida desta drenagem. 

 Os bueiros, que se configuram como estrangulamento da drenagem, estão 

presentes em todo o baixo curso do córrego (Figura 4, 5B e 5C). Contribuem para a 

ocorrência das inundações, pois impedem que o fluxo de água escoe livremente 

durante as cheias. Os principais locais de inundação na área estão associados à 

existência de bueiros, indicando a importância destas estruturas no estrangulamento 

da drenagem e produção de inundações. Deve-se assinalar aqui a importância do 

assoreamento que, juntamente com os bueiros, provoca a redução da seção do 

canal, conforme ilustrado nas Figuras 5C e 5F. 

 Além dos bueiros, outras obras também são identificadas no local como sendo 

intensificadoras do fenômeno estudado, como é o caso dos aterros existentes em 

vários locais próximos ao leito do córrego. Foram construídos aterros em vários 

pontos do baixo curso do Córrego dos Góis, objetivando o aproveitamento do 

espaço para instalação do sistema viário. Aterros também foram utilizados para 

construção de prédios públicos, tais como Tribunal de Justiça do Estado, Palácio da 

Cultura, Fórum. Parte destes aterros está dentro da planície de inundação e, em 

alguns casos, sobre o leito menor, canalizado, do Rio das Antas (SANTOS, 2005). 

 Percebe-se que a intervenção humana aumenta a probabilidade de ocorrência de 

inundações, isto porque o homem ao implantar obras que modificam a natureza não 
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se preocupa em manter um mínimo de equilíbrio no ambiente. Isto ocorreu na área 

estudada, onde a construção da cidade causou inúmeras modificações na dinâmica 

da natureza. As grandes áreas impermeáveis diminuem a infiltração da água no solo 

e consequentemente aumentam o escoamento superficial. Essa modificação do ciclo 

hidrológico é um fator considerável na intensificação das inundações. Além disso, as 

erosões, relacionadas ao parcelamento inadequado do solo, causam assoreamento 

com redução da seção dos canais, efeito que é aumentado pelo acúmulo de lixo na 

drenagem. Por fim, a construção indiscriminada de aterros e bueiros provoca 

estrangulamento do canal com produção de inundações. 

 Todos esses fatores, de natureza antrópica, em conjunto com os 

condicionamentos naturais, acima apresentados, representam o cenário perfeito 

para a ocorrência de inundações na área abordada. O próximo tópico é dedicado à 

descrição da área de risco de inundações (Figura 4). 

Áreas de Risco de Inundações 

 A delimitação da área de risco de inundações foi feita com base no mapa 

geomorfológico (Figura 3), mapa detalhado do uso da terra (Figura 4) e entrevistas 

com os habitantes locais. O uso do solo no baixo curso do Córrego dos Góis 

compreende as classes: áreas residenciais; comércio e serviços; instituições 

religiosas; instituições educacionais; hospitais; prédios públicos; chácaras; postos de 

gasolina; sistema viário; indústrias; vegetação antrópica; e praças. As áreas de 

maior risco de inundações são duas: na parte centro-sul da área; e na porção norte 

da área, próximo à confluência do Córrego dos Góis e do Rio das Antas. A parte 

centro-sul da área é considerada de menor risco, uma vez que a ocupação é menos 

densa, representada principalmente por chácaras urbanas que ocupam o fundo do 

vale (Figura 4).  

 A parte norte da área é o local onde o risco é maior, pois a ocupação é mais 

densa e, de acordo com as os dados disponíveis (entrevistas com moradores), a 

freqüência e magnitude das inundações são maiores. Neste local o uso do solo está 

representado por: áreas residenciais, trata-se de casas e prédios de apartamentos, 

sendo as primeiras mais abundantes na área; comércio, os estabelecimentos 

comerciais incluem concessionárias de veículos, lojas de tintas, lojas de artigos 

variados, bancas de jornal, farmácias e postos de gasolina; serviços, incluem 
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restaurantes, hotéis, retíficas e pequenas oficinas de conserto de aparelhos 

eletrônicos e estofados; instituições educacionais; instituições religiosas; hospitais e 

clínicas; vegetação antrópica; praças; sistema viário; e prédios públicos. Os prédios 

públicos incluem o Fórum, Secretaria da Cidadania e Trabalho, Tribunal de Justiça 

do Estado, Juizado da Infância e da Juventude, e a sede administrativa da 

Prefeitura. Esta última está construída em cima do leito do Rio das Antas, em local 

onde a drenagem foi canalizada. Os danos relativos às inundações incluem (Figura 

5D e 5E): destruição de edificações; perda de móveis, roupas e eletrodomésticos 

nas casas invadidas pela água; produtos estragados nos estabelecimentos 

comerciais; danos em maquinário, aparelhos eletrônicos, freezer e geladeira em 

oficinas e restaurantes; inundação de ruas com carros arrastados e uma morte por 

afogamento.  

 O tópico seguinte é dedicado à descrição de como os moradores da área vêem 

as inundações, incluindo suas causas e possíveis soluções. 

Percepção dos Moradores Sobre as Inundações  

 Foram realizadas entrevistas com os moradores da área, onde foi possível 

conhecer suas opiniões e percepções acerca das inundações. Eles têm como 

causas possíveis das inundações: a grande quantidade de asfalto; o volume da água 

que não é comportado pelo córrego; a falta de galerias de águas pluviais; o tamanho 

reduzido dos bueiros; o acúmulo de lixo dentro do córrego; e a falta de canalização. 

Quanto as possíveis soluções eles citam: a canalização do córrego; construção de 

ponte sobre o córrego na Avenida Brasil; construção de galerias pluviais na mesma 

avenida. A análise das respostas mostra que a visão dos moradores sobre as 

causas das inundações coincide com o conhecimento técnico-científico. Com efeito, 

embora utilizando linguagem do senso comum, os moradores apontaram como 

causas das inundações: a impermeabilização do sítio urbano; ausência de sistema 

de drenagem urbana eficiente; estrangulamento das drenagens devido ao acúmulo 

de lixo e construção de bueiros. Os moradores não percebem, no entanto, o fator 

geomorfológico já que a ocupação da planície fluvial não é mencionada. Em relação 

às soluções a percepção dos moradores é voltada para obras que podem ser a 

solução para aquele local, como a canalização dos trechos críticos, mas que 

transferem as inundações para jusante. Cabe ressaltar que esta visão corresponde 

ao sistema de drenagem urbana convencional, compartilhada por grande parte dos 
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técnicos da área, uma vez que a concepção de uma drenagem urbana sustentável, 

que resolveria de fato o problema, ainda é pouco difundida.  

As pessoas que vivem ou trabalham nessa área percebem que o córrego vai 

encher e inundar a região quando eles vêem que o céu escurece, as nuvens tornam-

se escuras (“carregadas”) e quando chove forte. Às vezes eles só percebem a 

inundação quando a água já está invadindo as moradias e casas de comércio. Essa 

experiência faz desses moradores verdadeiros conhecedores desse fenômeno. Os 

habitantes também se adaptam à situação de risco construindo, por exemplo, muros 

de proteção nas portas das residências e prédios comerciais. 

Mitigação dos Riscos de Inundações  

 A eliminação ou redução dos riscos de inundação no local abordado 

envolveria ações em vários campos, incluindo planejamento do espaço urbano, 

realização de obras de drenagem, correção das erosões, relocação de moradores 

de áreas de risco e educação ambiental. Isto implica na participação de profissionais 

com formações variadas como, por exemplo, geógrafos, arquitetos, engenheiros, 

assistentes sociais e educadores. No texto a seguir será abordada uma parte da 

solução, tomando como referência o conceito de drenagem urbana sustentável.  

Nos sistemas de drenagem urbana sustentável o objetivo é imitar o ciclo 

hidrológico natural, ou seja, manter o escoamento superficial nos níveis pré-

urbanização ou mesmo reduzi-lo (Parkinson et al., 2003). Isso implica em não 

transferir o problema para jusante, que é o que ocorre nos sistemas de drenagem 

urbana convencional. Como qualquer outro conceito ligado a sustentabilidade este 

também visa manter condições melhores de vivência para as gerações futuras. A 

implementação da drenagem urbana é feita nas várias escalas: lote; bairro ou 

loteamento; e bacia hidrográfica. 

Na escala do lotes devem ser deixadas áreas de infiltração nas novas 

construções e mesmo instaladas áreas de infiltração nos lotes já ocupados. O 

incentivo pode ser fiscal, com abatimento nos tributos municipais. Na escala dos 

loteamentos e bairros o exemplo é praças, áreas de lazer ou quadras de esportes 

com áreas de infiltração. Na escala da bacia hidrográfica os exemplos são os 

reservatórios e lagoas de detenção (TUCCI, 1999). No caso dos riscos instalados, a 

exemplo da área de maior risco descrita no tópico anterior, é preciso ou remover as 

pessoas ou construir obras locais de drenagem. 
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A drenagem urbana sustentável deve ser implementada em toda a bacia 

hidrográfica e, no gerenciamento da drenagem por parte do município, deve haver 

coerência e integração entre os órgãos, além de uma continuidade nas ações 

(PARKINSON et al. 2003). Na implantação deste sistema, são fundamentais: o 

controle das erosões a montante, para amenizar a questão do assoreamento; a 

educação ambiental, para conscientização da população quanto à problemática do 

destino do lixo; implantação de rede de esgoto cloacal, que não existe em parte da 

área, visando reduzir a carga sólida da drenagem e melhorar a qualidade da água. 

 Admite-se que implantação de um sistema de drenagem sustentável na área é 

possível, devendo-se salientar que o nível de ocupação da bacia está em níveis 

medianos e que os fundos de vales ainda não estão ocupados, com exceção do 

baixo curso, justamente onde está a área de maior risco de inundações. O fato de 

existirem fundos de vales não ocupados facilita sobremaneira a instalação de 

barragens, com o objetivo de criar lagoas de detenção e retenção para 

amortecimento das cheias. 

 O controle das inundações por intermédio de um sistema de drenagem 

sustentável parece melhor do que a opção atual, que privilegia dragagem e 

implantação de novos bueiros. A dragagem permite alargar a seção do canal, mas 

este alargamento é temporário, pois as erosões, que fornecem material para o 

assoreamento, não são controladas. A instalação de novos bueiros, mais largos, não 

tem dado bons resultados, pois diminui a inundação no local, sem eliminá-la (Figura 

5F). Caso o novo bueiro fosse dimensionado de forma a evitar a enchente no local, 

ainda assim não solucionaria o problema de forma adequada, pois a inundação seria 

transferida para jusante. 

CONCLUSÃO 

As inundações no baixo curso do Córrego dos Góis ocorrem devido a 

condicionantes naturais e antrópicos. As características naturais que condicionam as 

inundações são: a forma da bacia, o vale encaixado que se configura como um 

estrangulamento natural no baixo curso do córrego, a presença de uma planície de 

inundação e as condições climáticas do Cerrado, notadamente as chuvas intensas. 

Os fatores antrópicos são: a impermeabilização da bacia, a ocorrência de erosões 

aceleradas provocando assoreamento, o acúmulo de resíduos no córrego e o 

estrangulamento artificial da drenagem em bueiros e aterros. 
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A inundação no baixo curso do Córrego dos Góis é um problema grave que 

interfere na vida das pessoas provocando perda de qualidade de vida e, mesmo, 

perda de vida. Apesar de grave esse problema pode ser solucionado ou minimizado, 

destacando-se a implantação de um sistema de drenagem urbana sustentável, que 

visa manter os mesmos níveis de escoamento superficial existentes antes da 

urbanização.  
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Figura 1: Localização da área. À esquerda, localização de Anápolis no estado de Goiás. À direita 
localização da área de estudo em Anápolis, mostrando a bacia hidrográfica do Córrego dos Góis. 

 

Figura 2: Uso do solo e riscos geomorfológicos na bacia hidrográfica do Córrego dos Góis. Fonte: 
Souto e Lacerda (2004). 
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Figura 3: Mapa Geomorfológico do baixo curso do Córrego dos Góis, mostrando os pontos onde 
existe estrangulamento da drenagem em bueiros, locais que locais coincidem com as áreas com 
maior incidência de inundações. Fonte: Lacerda et al. (2005).  
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Figura 4: Uso do solo do baixo curso do Córrego dos Góis, mostrando toda a área sujeita a 
inundações (planície antrópica). A área de maior risco está na parte norte, onde a ocupação é 
representada por prédios públicos, comércio/serviços e residências. Fonte: Elaborado pela autora a 
partir de interpretação de imagem Ikonos e trabalho de campo. 
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Figura 5: 5A: Planície fluvial antrópica situada na parte norte da área, local de maior risco de 
inundações; 5B: Detalhe da área da foto anterior, mostrando estrangulamento do Córrego dos Góis 
em bueiro, no período de início da inundação; 5C: Estrangulamento do Córrego dos Góis em bueiro; 
5D: Danos causados pelas inundações com acúmulo de lama nas ruas. Ao fundo observa-se muros 
de proteção nas portas de uma loja; 5F: Danos a edificação, que desabou; 5F: Bueiros maiores que 
vêm sendo instalados mas que não eliminam as inundações. Notar o assoreamento do canal. Fonte: 
Homero Lacerda (Fotos 5A 5C), Willian Rodrigues (Foto 5B) e Kesia R. Santos (Fotos 5D, 5E e 5F). 
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