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RESUMO 

A falta de pesquisas e trabalhos acadêmicos sobre as questões ambientais das Unidades de 

Conservação chamaram a atenção para a necessidade de estudo dos impactos ambientais a que 

são submetidos esses locais e também da forma como são percebidos pelo público. O objetivo 

deste estudo foi analisar, considerando a ótica dos trabalhadores do parque, os impactos 

ambientais do Programa Goiânia Coleta Seletiva no Bosque dos Buritis, localizado no Setor 

Oeste, Goiânia, Goiás, Brasil. A coleta de dados foi realizada em maio de 2010 através de 

visitas in loco e entrevistas com os trabalhadores do parque.  Os dados obtidos foram 

analisados utilizando como ferramentas, gráficos e uma matriz. Os resultados apontaram 

falhas na forma de disposição dos resíduos sólidos gerados no Bosque dos Buritis, causando 

alteração na paisagem, más condições das lixeiras utilizadas e a instalação inadequada de um 

único Ponto de Entrega Voluntária no local, que não é utilizado pelos comerciantes e 

funcionários do parque. Também notou-se uma falta de conhecimento, por parte dos 

entrevistados, sobre o Ponto de Entrega Voluntária, o que demonstra a necessidade de mais 

informações sobre o Programa Goiânia Coleta Seletiva. 

 

Palavras-chave: Ponto de entrega voluntária. Impactos ambientais. 
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ABSTRACT 

The lack of research and academic works on environmental issues of conservation units have 

highlighted the need to study the environmental impacts that are subjected to these places and 

also how they are perceived by the public. The objective of this study was to analyze, 

considering the optics of workers of the Park, the environmental impacts of selective waste 

collection Programme Goiânia in Grove of Buritis, located in the Western Sector, Goiânia, 

Goiás, Brazil. Data gathering was held in May 2010 through on-site visits and interviews with 

workers of the Park. The obtained data were analysed using as tools, graphics and an array. 

The results pointed out flaws in the way of disposal of solid waste generated in the woods of 

Buritis, causing changes in the landscape, bad conditions of recycle bins used and the 

improper installation of a single drop-off Point at the location, which is not used by traders 

and employees of the Park. Also noted a lack of knowledge on the part of respondents, about 

the drop-off Point, demonstrating the need for more information about the selective waste 

collection Programme Goiânia.  

 

Keywords: Voluntary delivery point. Environmental impacts. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O homem está constantemente agindo sobre o meio a fim de sanar suas 

necessidades e desejos. Quantas ações sobre o ambiente, natural ou construído, afetam a 

qualidade de vida de várias gerações? E os diversos projetos arquitetônicos ou urbanísticos 

que afetam as respostas dos seus usuários e moradores? E não se fala de respostas emocionais, 

que dependem de humor ou predisposição do momento, mas da própria satisfação psicológica 

com o ambiente (FAGGIONATO, 2010). 

Cada indivíduo percebe, reage e responde diferentemente frente às ações sobre o 

meio. Portanto, as respostas ou manifestações são resultado das percepções, dos julgamentos e 

expectativas que cada pessoa possui. Embora nem todas as manifestações psicológicas sejam 

evidentes, são constantes e afetam a conduta, na maioria das vezes, inconscientemente 

(FAGGIONATO, 2010). 

Assim, o estudo da percepção ambiental é fundamental para melhor compreender 

as inter-relações entre o homem e a natureza, podendo ser definida como uma tomada de 

consciência do ambiente pelo homem, ou seja, o ato de perceber os impactos sobre o ambiente 

que se está inserido, aprendendo a proteger e a cuidar do mesmo. 

De acordo com a norma NBR ISO 14001:2004 da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT), Impacto Ambiental é “qualquer modificação do meio ambiente, 

adversa ou benéfica, que resulte, no todo ou em parte, das atividades, produtos ou serviços de 

uma organização.” 

O presente trabalho tem por meta analisar o impacto do Programa Goiânia Coleta 

Seletiva no parque Bosque dos Buritis, situado na Alameda dos Buritis, Avenida Assis 

Chateaubriand com Rua 1, Setor Oeste, Goiânia, GO. É o mais antigo patrimônio paisagístico 

de Goiânia e se constitui atualmente em uma das áreas verdes que sofreu perdas qualitativas 

ao longo do processo de crescimento e metropolização da capital (PREFEITURA 

MUNICIPAL DE GOIÂNIA, 2010). 

Desde a ocupação da cidade até os dias atuais, a área vem experimentando muitas 

interferências que desfiguram suas características originais; como, por exemplo, a vegetação 

nativa foi em certas partes substituída por plantas exóticas, restando somente 10% da 
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vegetação original. Já foram implantados no Bosque dos Buritis calçadão de Cooper, 

alambrado, calçamento interno, meios-fios, lagos, cascatas e lanchonete. No parque podem 

ser apreciados pelo homem a vegetação e o som de pássaros e animais (PREFEITURA 

MUNICIPAL DE GOIÂNIA, 2010). 

Para percepção ambiental do impacto no Bosque dos Buritis, examinou-se o 

Programa Goiânia Coleta Seletiva (PGCS), especificamente o Ponto de Entrega Voluntária 

(PEV) no parque. O Programa foi instituído na capital de Goiânia pelo Decreto Municipal nº 

754, assinado pelo Prefeito Íris Rezende, no dia 28 de março de 2008. Integrante do Plano de 

Gestão de Resíduos Sólidos e aprovado pelo Plano Diretor de Goiânia, o PGCS tem por 

objetivo reduzir o impacto ambiental e social provocados pelo lixo (PREFEITURA 

MUNICIPAL DE GOIÂNIA, 2010). 

O PEV é um dos elementos do Programa. A construção dos equipamentos para o 

armazenamento de materiais recicláveis foi patrocinada pela iniciativa privada. Os PEVs 

estão espalhados em pontos da cidade, escolhidos pela administração pública municipal. 

O Programa Goiânia Coleta Seletiva é composto por subprogramas setoriais: 

Subprograma I - Goiânia Coleta Seletiva nos Segmentos da Sociedade; Subprograma II - 

Goiânia Coleta Seletiva no Setor Educacional; Subprograma III - Goiânia Coleta Seletiva nas 

Regiões Geográficas. Este último subprograma é responsável pela implementação da coleta 

seletiva nos parques e, segundo a Prefeitura Municipal de Goiânia (2010), tem como 

principais ações: 

 Instalar PEV’s nos principais pontos da cidade, como praças, parques, 

transporte coletivo, terminais rodoviários, entre outros; 

 Promover sensibilização da população através de atividades de 

educação ambiental; 

 Realizar a coleta e o transporte de materiais recicláveis com 

regularidade. 
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2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

2.1. ÁREA DE ESTUDO 

 

A Cidade de Goiânia possui grande número de parques e áreas verdes em seu 

perímetro urbano. A área em estudo está localizada no Setor Oeste com as seguintes 

coordenadas geográficas (Latitude 16°40´54.23” S; Longitude 49°15´42.04” O). A Figura 1 

possibilita observar a localização da área em questão, que possui aproximadamente 124.800 

metros quadrados (SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, 2008). 

 
              Fonte: tripod.com, Goiânia-GO. 

Figura 01 – Imagem aérea do Bosque dos Buritis 

 

O Bosque dos Buritis foi projetado no Plano Oriental da Cidade para ser uma área 

verde. Nele está situado o Museu de Arte de Goiânia (MAG), o Centro Livre de Artes (CLA) 

que abriga também o Monumento a Paz, com terras provenientes de vários países, um jato 

d’água que chega a atingir 60 metros de altura; há salas de ginástica, chafariz e pista de 

Cooper, e ainda três lagos artificiais, jardins e canteiros. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Setor_Oeste
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Possui uma vegetação diversificada, tendo como exemplo de espécies nativas o 

Buriti, o Bacuri e a Guariroba, e espécies exóticas, como o Guapuruvu, o Flamboyant, entre 

outras. Possui também uma fauna diversa, como o Cágado de Barbicha, o Mico-Estrela e 

outros. 

O Bosque se encontra em uma região de clima ameno e úmido, com 749 metros 

de altitude e temperatura média de 22,9°C. Na região em que está localizado as chuvas 

concentram-se nos meses de verão. A estação chuvosa prolonga-se de outubro a abril, ao 

passo que o período seco vai de maio a setembro (PREFEITURA MUNICIPAL DE 

GOIÂNIA, 2010). 

 

2.2. MÉTODOS, PROCEDIMENTOS, FERRAMENTAS E MATERIAIS 

 

A coleta de dados e imagens foi realizada em maio de 2010, com base em 

pesquisa bibliográfica, entrevistas junto aos comerciantes e funcionários do parque e visitas in 

loco no Bosque dos Buritis. 

As visitas no parque serviram para determinar a área de impacto, analisando as 

lixeiras existentes dentro do local, identificando os aspectos ambientais negativos, juntamente 

com os usos antrópicos existentes, a fim de se avaliar o quanto esses usos estão interferindo 

no fator natural em estudo, e também verificar o impacto que o Programa Goiânia Coleta 

Seletiva pode causar no Bosque dos Buritis. Para essa avaliação foi utilizada uma matriz, 

localizada na página 25, adotando a classificação qualitativa com os critérios de valor, ordem, 

espaço, tempo, freqüência e plástica.  

As entrevistas realizadas com os comerciantes do parque, os funcionários do 

Museu de Artes de Goiânia, do Centro Livre e da Assembléia Legislativa contemplaram 

questões sobre a situação do parque depois da instalação do PEV e outras perguntas que estão 

em Anexo A. Foram entrevistadas 13 (treze) pessoas, sendo 4 (quatro) da Assembléia 

Legislativa, 1 (um) do MAG, 1 (um) do CLA, 1 (um) pipoqueiro, 2 (dois) donos de barraca de 

coco, 3 (três) da administração do parque e 1(um) da lanchonete, porém este último não quis 

dar entrevista. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1. AVALIAÇÃO VISUAL DOS IMPACTOS AMBIENTAIS 

 

Por todo o bosque encontram-se fatores que indicam danos ao meio ambiente, por 

isso observaram-se alguns impactos, tais como os demonstrados nas figuras que se seguem. 

As figuras 02, 03, 04 e 05 ilustram o fundo das lixeiras encontradas no parque, nas 

quais estão depositadas restos de resíduos, como, por exemplo, chicletes, plástico e líquido 

extraído de restos de alimentos. As lixeiras encontram-se sujas e com odor. 
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                                          Figura 02                                                           Figura 03 

 

         
                             

 

 

 

 

 

 

   

 

 

                                                Figura 04                                                     Figura 05 

 

Figuras 02, 03, 04 e 05: Lixeiras mal-cuidadas 

 

As figuras 06, 07, 08 e 09 mostram lixeiras mal distribuídas ao longo do parque, 

sendo algumas dispostas longe dos bancos (Figura 08) e ainda foram contadas somente 18 

lixeiras para uma extensão de 124.800 m² do parque. 
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      Figura 06                                                       Figura 07 

 

                                    
                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Figura 08                                                        Figura 09 

 

Figuras 06, 07, 08 e 09: Lixeiras mal distribuídas ao longo do parque 

 

As figuras 10, 11, 12, 13 e 14 ilustram a falta de cuidados com o único PEV 

encontrado no parque. Este equipamento apresenta-se com resíduos expostos do lado externo, 

onde foram encontrados resíduos perigosos como, por exemplo, giletes e seringas. 

 
                        Figura 10 

 
                       Figura 11 
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Figuras 10, 11, 12, 13 e 14: Falta de cuidados com o PEV 

 

As figuras 16, 17 e 18 mostram respectivamente a Assembléia Legislativa, o 

Centro Livre de Artes e o Museu de Arte de Goiânia, instalados no Bosque dos Buritis. A 

figura 15 foi tirada de dentro do parque e mostra uma funcionária nos fundos da Assembléia 

Legislativa lavando vasilhas. 

 
                       

                          

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Figura 15                                                          Figura 16 

 

 
                     Figura 12 

 
                        Figura 13 

 
                        Figura 14 
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                         Figura 17                                                    Figura 18 

Figuras 15, 16, 17 e 18: Instalações do parque 

 

As figuras 19 e 20 ilustram os restos de alimentos que são jogados para o interior 

do parque pelos feirantes, da feira que funciona às Terças e Sextas-Feiras no período 

matutino, podendo afetar a paisagem e alterar a alimentação dos animais. 

                            
                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            Figura 19                                                           Figura 20 

 

Figuras 19 e 20: Restos de alimentos das feiras 

 

As figuras 21, 22, 23 e 24 ilustram os visitantes do parque e o grande volume de 

resíduos que são gerados por eles mesmos. 
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                       Figura 21                                                          Figura 22 

 

                       
                                         

  

        

  

 

 

 

 

 

 

 

                 Figura 23                                                         Figura 24 

 

Figuras 21, 22, 23 e 24: Visitantes do parque e seus resíduos 

 

De acordo com as entrevistas, os comerciantes e funcionários do bosque 

mostraram-se satisfeitos com o local, praticamente todos não identificam nenhum tipo de 

impacto, tanto para os próprios, quanto para o parque. A maioria dos entrevistados não tinha 

conhecimento da existência de um PEV no parque, ou até mesmo nunca ouviram falar, o que 

pode agravar periodicamente os impactos encontrados. Os que tinham informação sobre o 

PEV não sabiam que existe um localizado no Bosque dos Buritis. 

A maioria concordou que pode haver um desenvolvimento econômico e social 

sem poluir o parque e alguns submeteram a Assembléia Legislativa como influência para o 

parque ser bem tratado, pois nele reside o poder do estado. 

Foram analisadas as lixeiras internas do local, sendo que estas estão, em sua 

maioria, afastadas dos assentos do parque, e juntamente com o PEV encontrado apresentam-

se sem limpeza e manutenção. 
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Durante a entrevista na Assembléia Legislativa, as funcionárias de serviços gerais 

notificaram que há um gasto excessivo de copos descartáveis e que deveria ter uma 

reciclagem desse material, mostrando certa percepção ambiental em relação a este assunto. 

Foram gerados gráficos referentes às entrevistas efetuadas. 

O primeiro gráfico (figura 25) demonstra a percepção dos entrevistados em 

relação às condições do parque. 

 
Figura 25 – Percepção dos entrevistados com relação ás condições do parque. 

 

A maioria, (92%) dos entrevistados, consideram que o parque está em boas 

condições, porém alguns relataram ocorrências de vandalismo dentro do parque, por exemplo, 

luminárias quebradas. 

O segundo gráfico (figura 26) demonstra o percentual de utilização do PEV por 

parte dos entrevistados. 
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Figura 26 - Frequência (em percentual) dos entrevistados quanto a utilização do PEV. 

 

Grande parte dos entrevistados (91%) não utilizam o PEV, alguns devido à 

distância deste até seus comércios, outros conhecem o equipamento, porém não sabiam da 

existência de um PEV no bosque e ainda há os que nunca ouviram falar (9%). 

O terceiro gráfico (figura 27) demonstra o comportamento dos entrevistados 

quanto à destinação final dos seus resíduos. 

 
Figura 27 - Forma de destinação de resíduos por parte dos entrevistados. 

De acordo com a entrevista, a maioria dos proprietários dos comércios existentes 

no parque (83%) deposita seus resíduos na lixeira do lado externo ao parque sem uma 

separação adequada dos mesmos. O caminhão da Prefeitura de Goiânia os recolhe. Outros 
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17% utilizam as lixeiras internas do parque. Estes resíduos depois são transportados para as 

lixeiras externas e recebem o mesmo destino dos 83%. 

O quarto gráfico (figura 28) demonstra as respostas dos entrevistados em relação 

ao incômodo de algum aspecto ambiental. 

 
Figura 28 - Respostas dos entrevistados quanto ao incômodo de algum aspecto ambiental. 

 

Os 58% dos entrevistados não se sentem incomodados com aspectos ambientais, 

tais como ruído e resíduos. Já 42% se sentem afetados com o ruído do trânsito ao redor do 

parque, com os varredores elétricos e também com os resíduos jogados em baixo dos bancos e 

nas trilhas. 

O quinto gráfico (figura 29) demonstra a percepção que os entrevistados possuem 

em relação à importância de práticas ambientais no bosque. 
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Figura 29 - Percepção dos entrevistados quanto à importância de práticas ambientais no parque. 

A maior parte dos entrevistados (67%) percebe a importância de práticas 

ambientais no parque, como coleta seletiva. Declaram também que há a necessidade de 

instruir os visitantes e trabalhadores do bosque, principalmente em relação ao PEV, percepção 

reforçada pelos coletores da Companhia de Urbanização de Goiânia (COMURG), que 

afirmam ter muita dificuldade com a coleta dos materiais recicláveis devido a alta quantidade 

de matéria orgânica presente nos resíduos. 

 

3.2. AVALIAÇÃO PELA MATRIZ 

 

No bosque  identifica-se usos antrópicos e para a análise desses usos e também 

dos impactos que o Programa Goiânia Coleta Seletiva pode causar, utilizou-se uma matriz que 

torna possível o levantamento dos aspectos e a avaliação dos impactos ambientais. Antes de 

seguir adiante, está apresentado conceitos a respeito de aspecto e impacto ambiental. A norma 

ISO 14004:1996 assim os define: 

 Aspecto ambiental: “refere-se a um elemento de atividade, produto ou 

serviço da organização que pode ter um impacto benéfico ou adverso 

sobre o meio ambiente. Por exemplo, ele poderia envolver uma descarga, 

uma emissão, consumo ou reutilização de um material ou ruído”; 
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 Impacto ambiental: “refere-se à alteração que ocorre no meio ambiente 

como resultado do aspecto. Exemplo de impactos podem incluir poluição 

ou contaminação da água ou esgotamento de um recurso natural”. 

Apresentados os conceitos acima, inicia-se a identificação dos aspectos e 

impactos significativos. Até aqui, tudo o que foi feito foi um trabalho de pesquisa que 

produziu dados que agora serão apresentados em matriz, com a finalidade de serem analisados 

e avaliados a respeito de sua significância enquanto impacto ambiental.  

Na matriz (ver Quadro 11) está relacionada em linhas as tarefas, seguidas dos seus 

respectivos aspectos e impactos e nas colunas os fatores para avaliação. Todo o processo para 

a identificação da significância estão apresentados nos Quadros 03 a 10 nas páginas 22, 23 e 

24.  

 

 

 

3.2.1. Identificação e Avaliação dos Impactos Ambientais 

 

 No Quadro 01 foram definidos 6 (seis) atributos (Valor, Ordem, Espaço, Tempo, 

Frequencia e Plástica) e 15 (quinze) parâmetros (Negativo, Positivo, Direto, Indireto, Local, 

Regional, Estratégico, Curto prazo, Médio prazo, Longo prazo, Temporário, Cíclico, 

Permanente, Reversível e Irreversível), detalhados a seguir. 
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Quadro 1 – Definição dos atributos e parâmetros adotados na matriz para detecção dos 

impactos ambientais. 

ATRIBUTO 1 

Valor: 

Representa a influência de uma ação realizada na área afetada tendo como resposta uma alteração ambiental 

no seu constituinte ambiental 

Parâmetros 1,2 

P.1 – Positivo: quando uma ação realizada numa área tem como conseqüência uma alteração benéfica à mesma 

P.2 – Negativo: quando uma ação realizada numa área tem como conseqüência uma alteração negativa à 

mesma. 

ATRIBUTO 2 

Ordem: 

Atributo pelo qual se determina o nível de relação entre a ação impactante e o impacto gerado ao meio 

ambiente 

Parâmetros 3, 4 

P.3 - Direto: também denominado impacto primário ou de primeira ordem, resulta de ação direta da atividade 

impactante sobre elemento do meio. 

P.4 - Indireto: resulta de uma ação secundária em resposta à ação anterior ou quando é integrante de uma cadeia 

de reações, também denominada de impacto secundário ou de enésima ordem. 

ATRIBUTO 3 

Espaço: 

Delimita a extensão espacial do impacto tendo como base, a relação entre a ação causadora e a extensão 

territorial atingida. 

Parâmetros 5, 6, 7 

P.5 - Local: quando a ação circunscreve-se ao próprio sitio e às suas imediações. 

P.6 – Regional: quando o impacto se propaga por uma área além das imediações do sítio onde se dá a ação 

P.7 – Estratégico: quando é afetado um componente ambiental de importância coletiva, nacional ou mesmo 

internacional 

ATRIBUTO 4 

Tempo: 

É a contabilização de tempo da duração do impacto, depois de finalizada a ação executada que o determinou. 

Parâmetros 8, 9, 10 

P.8 – Curto prazo: quando o impacto surge em curto prazo, que deve ser definido 

P.9 - Médio prazo: quando surge em médio prazo, que deve ser definido 

P.10 – Longo prazo: quando o mesmo surge em longo prazo, que deve ser definido 
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ATRIBUTO 5 

Frequência: 

Representa a força do impacto ambiental apresentando-se numa dimensão que se torna gradual às 

diferenciadas ações produtoras dos impactos no sistema ambiental. 

Parâmetros 11, 12, 13 

P.11 – Temporário: quando permanece por um tempo determinado, após a realização da ação 

P.12 – Cíclico: quando o impacto se faz sentir em determinados ciclos, que podem ser ou não constantes ao 

longo do tempo 

P.13 – Permanente: quando uma vez executada a ação, os impactos não param de se manifestar num horizonte 

temporal conhecido 

ATRIBUTO 6 

Plástica:  

Menciona a capacidade do elemento do meio atingido por uma determinada ação, de retomar às condições 

ambientais precedentes. 

Parâmetros 14, 15 

P.14 – Reversível: quando uma vez cessada a ação, o fator ambiental retoma as suas condições originais 

P.15 – Irreversível: quando cessada a ação, o fator ambiental não retoma as suas condições originais, pelo 

menos num horizonte de tempo aceitável pelo homem 

 

 

O quadro 02 é uma legenda para interpretação da matriz elaborada no Quadro 11 

que encontra-se na página 25. 

Quadro 02 – Legenda para interpretação da matriz 
 

LEGENDA PARA INTERPRETAÇÃO DA MATRIZ 

 

VALOR N = NEGATIVO 

P = POSITIVO 

ORDEM D = DIRETO 

I = INDIRETO 

ESPAÇO L = LOCAL 

R = REGIONAL 

E = ESTRATÉGICO 

TEMPO CP = CURTO PRAZO 

MP = MÉDIO PRAZO 

LP = LONGO PRAZO 

FREQUÊNCIA T = TEMPORÁRIO 

C = CÍCLICO 

P = PERMANENTE 

PLÁSTICA R = REVERSÍVEL 

I = IRREVERSÍVEL 
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3.2.2. Avaliação de Significância 

 

 

A abrangência (A) delimita o alcance da extensão do impacto, incluindo a área 

interna e externa do sítio, seguindo a pontuação a ser executada, conforme demonstrado no 

Quadro 03: 

Quadro 03 – Pontuação de abrangência 

ABRANGÊNCIA CRITÉRIO PONTUAÇÃO 

Local Restrito a área interna do sítio.  

1 

Regional Abrange a área de vizinhança do sítio, podendo 

incluir ou não a área interna do sítio. 

 

2 

Global Abrange a área externa ao sítio superior à área 

da vizinhança, podendo incluir ou não a área 

interna do sítio. 

 

3 

 

A gravidade (G) corresponde à avaliação do impacto em função da magnitude de 

sua influência no meio ambiente, verificado de acordo com a pontuação a ser cumprida (ver 

Quadro 04).  

Quadro 04 – Pontuação de gravidade/magnitude 

GRAVIDADE/MAGNITUDE CRITÉRIO PONTUAÇÃO 

Baixa Alteração ambiental com dano pouco considerável 

ao meio ambiente, cujo efeito é reversível e 

proporcionado pela própria natureza em pouco 

tempo. 

 

1 

Média Impacto ambiental considerável, cujo efeito 

reversível exige aplicação de recursos técnicos e 

financeiros específicos e demandam tempo. 

Normalmente associado a multas. 

 

3 

Alta Impacto ambiental de grande monta com efeito 

irreversível. Impõe multa, podendo gerar passivo 

ambiental significativo. 

 

7 

 

Foram especificados como impactos prioritários, aqueles cuja consequência (C) 

fosse maior ou igual a 7, classificado como muito severa (ver Quadro 05).  
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Quadro 05 – Classificação da conseqüência 

CONSEQUÊNCIA 

(C) 

CLASSIFICAÇÃO DISCRIMINAÇÃO 

 

 

C  7 

Muito severa Reflete a possibilidade de impacto ambiental: 

• Expressivo e irreversível; ou 

• Considerável com necessidade de recursos técnicos e 

financeiros específicos para revertê-lo e cuja área de 

influência ultrapassa a vizinhança do sítio. 

 

 

C = 6 

Severa Reflete a possibilidade de impacto ambiental: 

• Considerável com necessidade de recursos técnicos e 

financeiros específicos para revertê-lo e cuja área de 

influência corresponde à vizinhança do sítio. 

 

 

 

C = 3 

Pouco severa Reflete a possibilidade de impacto ambiental: 

• Considerável, com necessidade de recursos técnicos e 

financeiros específicos para revertê-lo, porém a área de 

influência limita-se ao sítio; ou 

• Com dano pouco considerável ao meio ambiente, com 

efeito reversível natural, porém a área de influência 

ultrapassa a vizinhança do sítio. 

C < 3 Não severa Demais situações 

 

O resultado foi encontrado pela multiplicação dos fatores abrangência x gravidade 

(A x G),conforme pode ser verificado no Quadro 06 . 

Quadro 06 – Matriz de graduação da conseqüência (A x G) 

                

                           ABRANGÊNCIA (A)  

 

GRAVIDADE (G) 

     

 

1 

 

2 

 

3 

1 1 2 3 

3 3 6 9 

7 7 14 21 

 

 

A probabilidade (P) representa a avaliação do impacto em função de sua 

frequência de acontecimento e segue a pontuação listada no Quadro 07: 

Quadro 07 – Pontuação de probabilidade ou freqüência 

PROBABILIDADE OU FREQUÊNCIA 

PROBABILIDADE/FREQUÊNCIA CRITÉRIO PONTUAÇÃO 

Baixa Ocorre uma vez durante a 

execução da tarefa. 

2 

Média Ocorrem duas a quatro 

vezes durante a execução 

da tarefa. 

3 

Alta Ocorre mais de quatro 

vezes ou continuamente. 

4 
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Foram estabelecidos como impactos de importância (I) muito relevante, aqueles 

cujo produto fosse maior ou igual a 14, conforme demonstrado no Quadro 08. 

Quadro 08 – Classificação da importância 

IMPORTÂNCIA (I) CLASSIFICAÇÃO DISCRIMINAÇÃO 

I 14 Muito relevante Conseqüência muito severa, ou 

severa com probabilidade de 

ocorrência de média a alta. 

14 > I  9 Relevante Conseqüência severa com 

probabilidade de ocorrência 

baixa, ou pouco severa com 

probabilidade de ocorrência de 

média a alta. 

I < 9 Irrelevante Demais situações 

 

O resultado foi encontrado pela multiplicação dos fatores consequência x 

probabilidade (C x P) e pode ser verificado no Quadro 09. 

Quadro 09 – Matriz de graduação da importância (C x P) 

          

                    CONSEQUÊNCIA (C) 

 

 

PROBABILIDADE (P) 

           

 

1 

 

 

2 

 

3 

 

6 

 

7 

 

9 

 

14 

 

21 

              2 2 4 6 12 14 18 28 42 

3 3 6 9 18 21 27 42 63 

4 4 8 12 24 28 36 56 84 

 

Os impactos ambientais com importância maior ou igual a 14 e maior ou igual a 9 

são considerados significativos e as demais situações (I< 9) são consideradas não 

significativos, como está demonstrado no Quadro 10. 

Quadro 10 – Classificação do impacto ambiental 

CONDIÇÃO CLASSIFICAÇÃO 

1ª Condição: Importância maior ou igual a 14 e situação de controle 

razoável ou insatisfatória; 

2ª Condição: Importância menor que 14 e maior ou igual a 9, e situação de 

controle razoável ou insatisfatória e exigência de pelo menos um filtro de 

segurança. 

 

 

Significativo (S) 

Demais situações Não significativo 

(NS) 

 

O Quadro 11 demonstra uma matriz com identificação dos aspectos de cada tarefa 

segundo cada critério exposto nos quadros acima, bem como os respectivos aspectos e 

impactos ambientais identificados no parque. Estão apresentados os atributos dos impactos, 

referente ao Quadro 01 e a avaliação de significância, referente ao Quadro 10. 
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Quadro 11 – Matriz de identificação e avaliação de aspectos e impactos ambientais 

N- negativo; P- positivo; D- direto; I- indireto; L- local; R- regional; E- estratégico; CP- 

curto prazo; MP- médio prazo; LP- longo prazo; T- temporário; C- cíclico; P- permanente; 

R- reversível; I- irreversível; S- significativo; NS- não significativo 

Fonte: Elaborado pelas autoras 

 

IDENTIFICAÇÃO 

 

ATRIBUTOS DOS 

IMPACTOS 

 

 

AVALIAÇÃO DE 

SIGNIFICÂNCIA 

 

Tarefa 

 

Aspectos 

 

Impactos 

V
al

o
r 

O
rd

em
 

E
sp

aç
o

 

T
em

p
o

 

F
re

q
ü

ên
ci

a 

P
lá

st
ic

a
 

A
b

ra
n

g
ên

ci
a 

G
ra

v
id

ad
e 

C
o

n
se

q
ü

ên
ci

a 

P
ro

b
ab

il
id

ad
e 

Im
p

o
rt

ân
ci

a
 

S
ig

n
if

ic
ân

ci
a 

 

Visitas ao 

parque 

 

 

 

 

Geração e 

disposição 

de resíduos 

 

Alteração da paisagem 

 

 

N 

 

D 

 

L 

 

CP 

 

T R 1 3 3 3 9 S 

 

Instalações 

dentro do 

parque 

 

 

Degradação do solo 

N D L CP T R 1 1 1 2 2 NS 

 

Visitas ao 

parque 

 

 

 

 

 

Geração de 

ruídos 

 

Degradação sonora 

N D L CP T R 1 1 1 2 2 NS 

 

Incômodo aos 

funcionários do parque 

N D L CP T R 1 1 1 2 2 NS 

 

Instalações 

dentro do 

parque 
 

Incômodo aos animais 

do parque 

N D L CP T R 1 1 1 2 2 NS 

Lavagem de 

lixeiras e 

PEV 

 

 

Consumo de 

água e 

energia 

 

Comprometimento da 

disponibilidade dos 

recursos 

N D R CP T R 2 3 6 3 18 S 

Instalações 

dentro do 

parque 

Lavagem de 

lixeiras e 

PEV 

 

Geração de 

efluente 

 

Contaminação do solo 

N D L CP T R 1 3 3 2 6 NS 

Instalações 

dentro do 

parque 

 

Contaminação da água 

N D L CP T R 1 3 3 3 9 S 
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Foram analisados quatro aspectos e oito impactos ambientais, os quais são 

mostrados no Quadro 02 com seus respectivos atributos. As visitas ao parque, principalmente 

aos finais de semana e no período da feira de alimentos, e as instalações do parque 

(comerciantes, MAG, CLA, Assembléia Legislativa) causam grande geração de resíduos, 

sendo que estes nem sempre são dispostos em local adequado (lixeiras, PEV), agredindo 

conseqüentemente o solo e alterando a paisagem do Bosque dos Buritis.  

Outros impactos gerados são a degradação sonora e o incômodo aos trabalhadores 

e animais que estão dentro do parque, podendo provocar algum dano à saúde destes. A 

lavagem das lixeiras e do PEV pode comprometer a disponibilidade de água e energia e 

contaminar o solo e a água, já que as lixeiras e o PEV foram encontrados sujos e com restos 

de resíduos. 

Nota-se que a alteração da paisagem e a contaminação do solo e da água 

obtiveram conseqüência de classificação pouco severa e o comprometimento da 

disponibilidade dos recursos adquiriu classificação severa. 

Na classificação da importância apenas o comprometimento da disponibilidade 

dos recursos foi considerado muito relevante e a alteração da paisagem e a contaminação da 

água foram consideradas relevantes, sendo estes impactos julgados como significativos. 
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4. CONCLUSÃO 

 

De acordo com o estudo realizado observa-se que o Bosque dos Buritis encontra-

se em boas condições, principalmente depois da reforma realizada no ano de 2007. De acordo 

com a pesquisa nota-se que quem se encontra no parque diariamente, como os trabalhadores 

do local, está satisfeito com o ambiente e que a grande quantidade de visitas ao bosque está 

relacionada ao Museu de Arte Goiana (MAG), ao Centro Livre de Artes (CLA), à Assembléia 

Legislativa e as feiras, propiciando grande geração de resíduos no parque. 

 

Observou- se nas visitas ao local que há certo descaso relacionado ao Programa 

Goiânia Coleta Seletiva, pois o único Ponto de Entrega Voluntária (PEV) encontrado no 

parque não é utilizado pelos funcionários e comerciantes e o mesmo está instalado ao lado 

externo e longe de todas as cinco entradas do Bosque. Há também um pequeno número de 

lixeiras (18 no total), para o tamanho do parque. 

 

Devido essa falta de planejamento, além de outros fatores, tais como, falta de 

informação, de divulgação e até mesmo de sensibilização para com a população visitante e 

trabalhadora do parque, a maioria dos entrevistados não sabiam o que era um PEV. A 

população visitante não é composta somente pelos moradores ao redor, normalmente de classe 

média alta, mas também moradores de periferia, normalmente de classe média baixa. 

Comumente estes últimos não possuem instrução para utilização do PEV e isto gera mais 

impactos ao ambiente do parque.  

 

Com o resultado das entrevistas, percebe-se que os funcionários e comerciantes 

possuem uma percepção ambiental regular, porém colocam obstáculos, como a distância e a 

falta de tempo, para realizar benefícios ao meio ambiente. Sabem que é necessário tomar 

atitude quanto aos resíduos, mas acabam culpando os estabelecimentos vizinhos e os 

visitantes. 

 

Em virtudes disso, os trabalhadores não possuem muita preocupação com os 

impactos causados no parque, pois acreditam que o Bosque está muito bem tratado, em 
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grande parte, não identificam que eles mesmos afetam o meio. Todos os que possuem 

estabelecimentos que geram resíduos apenas ensacam (normalmente sem coleta seletiva) e 

dispõem no lado externo do bosque ao redor das lixeiras. As figuras 02, 03, 10 e 11 mostram 

a falta de limpeza e manutenção nas lixeiras e principalmente no PEV sendo necessário que 

haja práticas de higienização nesses locais. 

Todos os fatos demonstrados neste trabalho são significantes para se pensar em 

novas formas de planejamento dos projetos de educação ambiental dirigidos aos funcionários 

e comerciantes do Bosque dos Buritis. Estes, por sua vez, poderão ter atitudes positivas e 

influenciar os visitantes do local. Ainda, colaborar para a redução dos impactos levantados 

por este trabalho. 

 

4.1. SUGESTÕES PARA FUTUROS TRABALHOS 

Sugerimos os seguintes temas para trabalhos futuros relacionados ao presente: 

 Desenvolvimento de projetos de ecoturismo no bosque dos Buritis, 

considerando o desenvolvimento do turismo em bases cultural e 

ecologicamente sustentáveis; a conservação dos recursos naturais e 

culturais utilizados; Educação e motivação das pessoas para que percebam 

a importância de se conservar a cultura e a natureza. 

 Estudos de diferentes formas de implantação da educação ambiental no 

parque devido à falta de informação do público visitante e funcionários 

como foi demonstrado no trabalho. 
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ANEXO A – Roteiro de perguntas 

 

Este roteiro de perguntas foi estruturado com a função de analisar a percepção 

ambiental dos trabalhadores do Bosque dos Buritis referente ao impacto do Programa Goiânia 

Coleta Seletiva. As questões são: 

1) No dia a dia você considera que causa algum dano ao meio ambiente? 

2) Você se sente incomodado com algum aspecto ambiental (ruído, resíduos) no parque? 

3) Onde você deposita o lixo? De que forma? 

4) Você acha que o parque está sendo bem tratado? 

5) Você concorda que pode haver um desenvolvimento econômico e social sem poluir o 

parque? 

6) O que mudou para você com a implantação do PEV? Você o utiliza? 

7) Você considera importantes as práticas ambientais no parque? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 
 

 

ANEXO B – Planilha dos gráficos 

 

As planilhas feitas no Microsoft Excel 2007 para a geração dos gráficos referentes 

ás entrevistas estão apresentadas a seguir. 

A primeira planilha (figura 01) refere-se ao gráfico sobre as condições do parque, 

situado na página 15 deste trabalho. 

O Parque está em boas ou más condições? 

Entrevistados Boas condições Más condições Não responderam 

Funcionário da Assembléia Legislativa  1 0 0 

Funcionário da Assembléia Legislativa  1 0 0 

Funcionário da Assembléia Legislativa  1 0 0 

Funcionário da Assembléia Legislativa  1 0 0 

Funcionários do MAG  1 0 0 

Funcionários do CLA  1 0 0 

Pipoqueiros  1 0 0 

Barracas de coco  1 0 0 

Barracas de coco  1 0 0 

Administração  1 0 0 

Administração  1 0 0 

Administração  1 0 0 

Lanchonete 0 0 1 

Total 
Boas condições Más condições Não responderam 

12 0 1 

Figura 01 

A segunda planilha (figura 02) refere-se ao gráfico sobre a utilização do PEV, 

situado na página 16 deste trabalho. 
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Você utiliza o PEV? 

Entrevistados Utilizam Não utilizam Não conhecem 

Funcionário da Assembléia Legislativa  0 1 0 

Funcionário da Assembléia Legislativa  0 1 0 

Funcionário da Assembléia Legislativa  0 1 0 

Funcionário da Assembléia Legislativa  0 0 1 

Funcionários do MAG  0 1 0 

Funcionários do CLA  0 0 1 

Pipoqueiros  0 1 0 

Barracas de coco  0 1 0 

Barracas de coco  0 1 0 

Administração  0 1 0 

Administração  0 1 0 

Administração  0 1 0 

Lanchonete 0 0 1 

Total 
Utilizam Não utilizam Não conhecem 

0 10 1 

Figura 02 

A terceira planilha (figura 03) refere-se ao gráfico sobre a deposição do lixo, 

localizado na página 16 deste trabalho. 

Onde você deposita o lixo? 

Entrevistados PEV Lixeira comum interna Lixeira comum externa 

Funcionário da Assembléia Legislativa  0 0 1 

Funcionário da Assembléia Legislativa  0 0 1 

Funcionário da Assembléia Legislativa  0 0 1 

Funcionário da Assembléia Legislativa  0 0 1 

Funcionários do MAG  0 0 1 

Funcionários do CLA  0 1 0 

Pipoqueiros  0 1 0 

Barracas de coco  0 0 1 

Barracas de coco  0 0 1 

Administração  0 0 1 

Administração  0 0 1 

Administração  0 0 1 

Lanchonete 0 0 0 

Total 
PEV Lixeira comum interna Lixeira comum externa 

0 2 10 

Figura 03 

A quarta planilha (figura 04) refere-se ao gráfico sobre o incômodo de algum 

aspecto ambiental, apresentado na página 17 deste trabalho. 
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Você se sente incomodado com algum aspecto ambiental? 

Entrevistados Sim Não 

Funcionário da Assembléia Legislativa  0 1 

Funcionário da Assembléia Legislativa  0 1 

Funcionário da Assembléia Legislativa  0 1 

Funcionário da Assembléia Legislativa  0 1 

Funcionários do MAG  1 0 

Funcionários do CLA  0 1 

Pipoqueiros  0 1 

Barracas de coco  1 0 

Barracas de coco  0 1 

Administração  1 0 

Administração  1 0 

Administração  1 0 

Lanchonete 0 0 

Total 
Sim Não 

5 7 

Figura 04 

A quinta planilha (figura 05) refere-se ao gráfico sobre a importância de práticas 

ambientais, situado na página 18 deste trabalho. 

Você acha importante as práticas ambientais no parque? 

Entrevistados Sim Não 

Funcionário da Assembléia Legislativa  1 0 

Funcionário da Assembléia Legislativa  1 0 

Funcionário da Assembléia Legislativa  1 0 

Funcionário da Assembléia Legislativa  1 0 

Funcionários do MAG  1 0 

Funcionários do CLA  0 1 

Pipoqueiros  0 1 

Barracas de coco  0 1 

Barracas de coco  0 1 

Administração  1 0 

Administração  1 0 

Administração  1 0 

Lanchonete 0 0 

Total 
Sim Não 

8 4 

Figura 05 
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ANEXO C – Galeria de figuras 

 

 

 

 As figuras 01, 02, 03 e 04 ilustram as lixeiras encontradas no parque, em más 

condições. 

 

 

 

 

 

                                   Figura 01                     Figura 02 

 

 

 

 

 

                                               Figura 03                     Figura 04 

 

 

 

 

 

        

                                             Figura 05                                                                      Figura 06 

 

 As figuras 07, 08, 09 e 10 apresentam resíduos jogados inadequadamente pelo parque. 
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                                      Figura 07                                                                   Figura 08 

 

 

 

          

 

                  

 

                                            Figura 09                                                                 Figura 10 

 

 As figuras 11, 12 e 13 ilustram algumas espécies vegetais e animais encontrados no 

Bosque dos Buritis. 

 

 

 

 

 

                                 Figura 11 – Bacuri                                                Figura 12 – Buriti  

 

 

 

 

 

 

 

                  Figura 13 – Cágado de Barbicha 


