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INTRODUÇÃO 

A bacia hidrográfica do rio Piracanjuba (BHRP), localizada no sudeste goiano, 

atualmente se destaca em decorrência da grande quantidade de solicitações feitas 

recentemente ao Departamento Nacional da Produção Mineral (DNPM) visando o uso 

do subsolo para extração mineral, sobressaindo as solicitações para areia, cascalho e 

brita, principalmente. A princípio, acredita-se que os motivos sejam a utilização destes 

materiais para construção civil visando abastecer centros urbanos próximos como a 

Região Metropolitana de Goiânia, o Triângulo Mineiro e talvez o Distrito Federal. 

A ocupação do espaço pelo Homem geralmente se dá com a ocupação de locais 

que possam oferecer condições de “conforto” e segurança. No processo de ocupação 

da região central do Brasil, as condições mínimas foram impostas pela busca ao ouro, 

formando arraiais às margens de córregos e rios onde houvesse ouro de aluvião, 

conforme explica Palacín (2001, p.27), “há ouro e água, isso basta.” 

Esta ocupação imposta pela identificação de jazidas já não é corriqueira. As 

extrações minerais contam hoje com tecnologia e também com mais facilidade no 
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transporte ao mercado consumidor, permitindo que o minério atravesse países até ser 

beneficiado e utilizado. Porém existem bens minerais que possuem emprego imediato, 

sem a necessidade de transformação e, neste caso, o mercado consumidor tende a ser 

o mais próximo possível da extração. 

Formada por 12 municípios, a bacia do rio Piracanjuba faz divisa com duas 

importantes bacias hidrográficas: do Rio Meia Ponte e do Rio Corumbá. De maneira 

geral, a agricultura e a pecuária são as atividades econômicas mais frequentes nesta 

bacia. Consequentemente, grande parte desta área encontra-se sem vegetação nativa, 

exceto nas margens dos cursos d´água, um aspecto característico do uso e ocupação 

decorrente das produções agrícolas de monocultura e criação extensiva de gado assim 

como na maior parte do Estado de Goiás. Nota-se ainda uma considerável ocupação 

por pivôs nas sub-bacias dos ribeirões Araras e das Areias nas proximidades do 

município de Morrinhos.  

Associado a estes usos, a intensa extração de areia potencializam a fragilidade 

ambiental da BHRP. A CFEM, estabelecida na Constituição Brasileira no Art. 20, e 

também em discussão pelo Novo Marco Regulatório, é o imposto que deve ser pago 

pelas empresas de mineração pela utilização econômica dos recursos minerais. O valor 

de arrecadação deste imposto considerando todos os minérios extraídos, de todos os 

municípios estudados, para o ano de 2012, foi de R$ 315.019,38 (DNPM, 2014) e sua 

A importância para a geoeconomia da bacia é incontestável. 

Este projeto de pesquisa se justifica em decorrência do recente aumento de 

solicitações de extração mineral no Rio Piracanjuba, essencialmente de areia, feitos ao 

DNPM chama a atenção. Caso todos entrem em operação, prevê-se um impacto 

ambiental de grande abrangência nesta bacia hidrográfica, sendo interessante a 

análise de instrumentos de gestão ambiental focados diretamente na viabilidade 

geoambiental do território. 
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OBJETIVOS 

 O objetivo deste projeto é analisar os aspectos geoeconômicos e ambientais 

desta unidade de planejamento, de forma a ressaltar sua importância para o Estado, 

assim como sua atual condição de preservação ambiental, focando no recente 

aumento de requerimentos minerais e suas consequências geoeconômicas e 

ambientais para a Bacia Hidrográfica do rio Piracanjuba 

 

METODOLOGIA 

- Identificação da área da bacia hidrográfica, das áreas rurais, dos pontos de extração 

de areia cadastrados no DNPM e daquelas áreas com possíveis extrações de areia 

não cadastrados no DNPM; 

- Mapeamento e cadastramento de campo das áreas extratoras de areia não 

cadastradas, com uso de “vant”; 

- Levantamento das empresas que vendem areia em Piracanjuba; 

- Levantamento da geologia local e coleta de material para análise; 

- Ensaios laboratoriais da areia coletada em diversos pontos; 

- Estabelecimento da relação entre as áreas rurais e aquelas produtoras de areia; 

- Definição dos aspectos geoeconômicos da bacia hidrográfica; 

- Grupo de estudo sobre mineração e ambiente (já em atividade). 

 

CRONOGRAMA 

ATIVIDADES A  

SEREM REALIZADAS 

MESES 

2017 2018 

OUT NOV DEZ JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET 

Revisão Bibliográfica             

Coleta e tratamento dos Dados             

Elaboração dos mapas             

Etapa de campo             

Reorganização das 

informações, coleta de 

informações adicionais 

            

Elaboração de artigos, 

submissão para eventos 

            

Avaliação do projeto             
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