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RESUMO 

 

O presente trabalho trata da identificação de impactos ambientais advindos da implantação e 

operação de condomínios horizontais. Tem como objeto de estudo o Condomínio Horizontal 

Jardins Mônaco, onde foi realizada a pesquisa de campo. Considerando o processo de 

Avaliação de Impacto Ambiental, o estudo concentra-se na etapa de identificação dos 

impactos. 

 

Palavras-Chaves: Avaliação de Impacto Ambiental, Condomínio Horizontal, Impactos 

Ambientais. 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The present work deals with the identification of environmental impacts from implantation 

and operation of residential horizontal condominiums. The study object is Jardins Mônaco 

Horizontal Condominiums, where the field research was carried through. Considering the 

environmental impact assessment process, this study is concentrated on impacts identification 

step. 

 

Keywords: Environmental Impact Assessment, Horizontal Condominiums, Environmental 

Impacts. 
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1. INTRODUÇÃO   

 

Nas últimas décadas, a crescente expansão da ocupação humana devido a um 

sistema complexo de vida promovido pelo desenvolvimento nos centros urbanos, criou um 

novo sistema de aglomerado habitacional diante da necessidade de aproveitamento de novos 

terrenos mais propícios à habitação, até então não usados, e da constante procura por espaços 

que pudessem atender a este crescimento para a construção de novas moradias. Deste novo 

sistema habitacional, que futuramente receberia o nome de condomínio horizontal, surgiu o 

conceito de moradia constituída por habitações que, embora multifamiliares no que se refere 

ao registro imobiliário podem fisicamente enquanto edificações apresentarem-se isoladas, 

agrupadas, geminadas ou superpostas, mas inseridas dentro de uma área em que dois ou mais 

sujeitos são titulares, atribuindo a cada condômino uma parte ou fração ideal do mesmo.  

 

Ainda, segundo Pinassi (2003, p.120), condomínio é uma espécie de propriedade, 

em que dois ou mais sujeitos são titulares, em comum, de uma coisa indivisa, atribuindo-se a 

cada condômino uma parte ou fração ideal da mesma coisa. 

 

Ressalta-se que após a primeira grande guerra, a sociedade brasileira pressionou 

de forma contundente o Estado, para que buscasse um melhor aproveitamento dos terrenos 

urbanos, de modo a permitir que o maior número de famílias pudesse utilizar, de maneira 

racional, uma única parcela do terreno. Essa pressão exercida pela sociedade incidiu 

diretamente na esfera jurídica para onde as questões foram levadas, dando ensejo ao conceito 

de condomínio (PINASSI, 2003, p.128). 

 

O Condomínio Horizontal Jardins Mônaco, objeto deste estudo, localiza-se na 

cidade de Aparecida de Goiânia, situada na Região Metropolitana de Goiânia; é de inteira 

responsabilidade da Construtora e Incorporadora FGR Urbanismo S/A. A FGR, aproveitando-

se do mercado competitivo e expansivo de construção, posicionou-se estrategicamente neste 

segmento de loteamentos fechados de alto padrão, expandindo suas fronteiras de atuação às 

mais diversas regiões do país. A construtora responsável possui uma tipologia habitacional 

que se constitui numa grande fatia do mercado imobiliário goiano. De acordo com a Política 

Ambiental estipulada pela FGR, os Condomínios Horizontais Jardins, são planejados em 

locais onde não há poluição visual, próximos a áreas verdes, acompanhados de projetos de 
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arborização, paisagismo e socioambientais, ou seja, segundo a construtora procura-se estar em 

conformidade com a legislação ambiental vigente.  

 

Neste processo de densificação das áreas urbanas, os condomínios residenciais 

horizontais aparecem com uma imagem que serve para convencer ou instigar os futuros 

habitantes a comprarem casas ou lotes com garantias de que terão uma moradia sem os 

problemas urbanos decorrentes das habitações comuns. Esta imagem é vendida através do 

nome do condomínio e das ilustrações, que valorizavam as áreas verdes, o sistema de 

segurança e o privilégio de se morar em condomínios horizontais, buscando a qualidade 

ambiental e o distanciamento dos problemas existentes nos centros urbanos. Assim sendo, um 

dos fatores que contribuem para o sucesso deste tipo de empreendimento residencial é a 

questão ambiental. Entretanto, a falta de critérios técnicos ambientais pode acarretar situações 

críticas, com prejuízos ao meio ambiente, inviabilizando o empreendimento, antes mesmo da 

construção e ocupação. 

 

Para obtenção de maior conhecimento referente às interações entre o condomínio 

e o ambiente onde foi implantado, entrevistou-se um dos funcionários do setor administrativo 

do condomínio. Durante a entrevista foi perguntado sobre os seguintes fatores: solo, esgoto, 

água, clima/atmosfera, uso do solo e paisagem, fauna, flora, comunidade vizinha; 

ruídos/vibração/odor e resíduos. Alguns pontos não foram esclarecidos na entrevista por que o 

funcionário não soube responder. Posteriormente essas questões foram respondidas pela 

pesquisa de campo. 

 

Segundo o funcionário, na fase de implantação houve problemas com a geologia 

do solo. A principal dificuldade estava na grande presença de cascalho, a qual foi controlada 

com o processo de aterramento. A topografia do local não impôs restrições ao projeto e a sua 

localização, pois o terreno não é acidentado. A terraplanagem e o decapeamento foram 

necessários para abertura das vias de acesso, onde foi feito o asfaltamento.  

 

A captação de água é realizada tanto pela SANEAGO quanto por meio de mini 

poços artesianos. Não se sabe com precisão quantos mini poços há no condomínio e qual o 

somatório da vazão. Toda residência dispõe de um hidrômetro individual, por esse motivo não 

tem como quantificar o consumo e custo da água por parte dos moradores. A água de uso 

comum do condomínio, por sua vez, provém de um poço artesiano, porém não há medição. O 
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curso d’água mais próximo ao condomínio é o Córrego Tamanduá localizado a oeste, com 

seus afluentes que formam uma micro bacia. 

 

As trezentas e cinqüenta casas construídas no condomínio possuem fossa séptica 

individual, após o tratamento primário o efluente é enviado para Estação Elevatória (EE), 

onde é bombeado para uma Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) mais próxima para o 

devido tratamento. 

 

A fauna local não sofreu degradação, pois existem no condomínio macacos e 

micos nas orlas das matas, e pássaros oriundos do Cerrado Goiano. Ressalta-se que estes 

animais, às vezes, entram nas casas em busca de alimentos. 

 

As três matas existentes no condomínio têm função de lazer e recreação para os 

moradores. A flora sofreu pouca degradação, pois ainda existem mesmo após sua implantação 

diversas plantas e árvores nativas do Cerrado Goiano. Apenas uma pequena parte dessa 

vegetação foi removida para construção das casas e em compensação a administração do 

condomínio introduziu novas espécies vegetais. 

 

Em relação à comunidade vizinha os mesmos jogam lixo dentro do condomínio 

por questão de implicância, devido ao problema da elevatória de esgotos que causa muito mau 

cheiro e os muros que atrapalham visualmente. 

 

Dentro do condomínio não existem emissões de ruídos (poluição sonora) que 

podem prejudicar os moradores internos ou mesmo os externos. 

 

O condomínio possui coleta seletiva para os resíduos gerados. São coletados e 

separados por uma cooperativa formada por funcionários do condomínio que gera lucros para 

administração. Os resíduos orgânicos são coletados e transportados por um caminhão próprio 

que os leva até o aterro sanitário de Aparecida de Goiânia para sua disposição final. Os 

Resíduos de Construção e Demolição (RCD) são coletados por empresas especializadas em 

coletas de entulhos sendo responsável pela sua destinação final. 
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Este trabalho propõe o levantamento dos impactos sobre o meio circunvizinho ao 

empreendimento Jardins Mônaco, a identificação dos impactos ocasionados durante sua 

implantação e ocupação e as interações ambientais causadas. 

 

A utilização de forma indevida dos recursos naturais ou a não preocupação em 

atender os requisitos necessários para construção no meio natural, pode acarretar danos 

irreparáveis ao meio, ou de difícil e demorada reparação. No caso do Condomínio Horizontal 

Jardins Mônaco, composto por sobrados, circundado por barreiras funcionais e visuais 

(muros), e habitado por população exclusivamente de classe média e alta, não houve a 

preocupação em atender alguns requisitos, tais como: o adensamento populacional; a 

destinação do efluente gerado, que a princípio era lançado no Córrego Tamanduá; e o volume 

de resíduos sólidos gerados e coletados, seu tratamento e disposição final. 

 

Para alcançar o objetivo primordial deste trabalho, foi necessário o 

estabelecimento de alguns objetivos específicos, tais como: 

 

� Identificação e mapeamento da área ocupada pelo condomínio, através da utilização 

de imagens de satélite e Sistema de Posicionamento Global (GPS); 

 

� Avaliação da área ocupada pelo condomínio entre os anos de 2002 a 2009 através da 

sobreposição de cartas (imagens de satélite);  

 

� Identificação dos impactos na fase de implantação e ocupação. 

 

1.1. METODOLOGIA 

 

A escolha do Condomínio Horizontal Jardins Mônaco para o desenvolvimento do 

presente estudo foi de fundamental importância para a análise do adensamento urbano em 

desfavor as condições ambientais. 

 

Em busca de resultados satisfatórios a metodologia aplicada teve como base 

pesquisas referenciais bibliográficas em livros e sites da internet, visitas in loco, questionário 

aplicado à administração do condômino, documentação fotográfica, utilização de imagens de 
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satélite do Google Earth, coletas de pontos no local do empreendimento com auxílio do GPS 

(Garmin). 

 

Para identificação dos impactos ambientais foram utilizadas ferramentas como 

redes de interação e sobreposição de cartas utilizando imagens de satélite de alta resolução. 

 

1.2. ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

Este trabalho traz em seu segundo tópico a caracterização do Condomínio 

Horizontal Jardins Mônaco, com sua localização, histórico e lay out das suas instalações. 

 

No terceiro tópico, são citadas as bases conceituais de temas que serão abordados 

durante o desenvolvimento deste trabalho como: Meio Ambiente, Aspecto Ambiental, 

Impacto Ambiental e Avaliação de Impacto Ambiental, referenciados de acordo com 

bibliografias e órgãos ambientais relacionados ao assunto. 

 

No quarto tópico são identificados os aspectos e impactos decorrentes da 

implantação e ocupação deste empreendimento no qual segue uma análise detalhada dos 

principais impactos, como a estação elevatória de esgoto com uma breve abordagem sobre o 

processo em desfavor a construtora responsável pelo condomínio e o volume de resíduos 

sólidos. 

 

No quinto tópico, está demonstrada a análise dos impactos associados ao 

adensamento populacional interno ao condomínio.  

 

O sexto e último tópico contém as considerações finais. 

 

Partes das fotos apresentadas nos tópicos ao longo do trabalho foram tiradas 

durante a realização do levantamento e as outras constam das páginas eletrônicas da 

construtora FGR. As demais encontram-se em Anexo II. 
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2.O CONDOMÍNIO HORIZONTAL JARDINS MÔNACO  

 

O Condomínio Horizontal Jardins Mônaco (Figura 1), SOCIEDADE JARDINS 

MÔNACO, sob o CNPJ 05.104.437/0001-99, com sede na Avenida V-01, Bairro Cidade Vera 

Cruz, Aparecida de Goiânia-GO, com área total de 481.583,25 m², contém 637 lotes, dos 

quais, 350 estão habitados. 

Lançado no ano 2000 passou a ser ocupado somente a partir de 2002, é 

considerado o quarto condomínio da marca, seu projeto foi feito pelos arquitetos Lúcia Rios 

Peixoto da Silveira, Sérgio de Moraes e Jorge Luís Perillo e resultou de toda a experiência 

adquirida pela FGR desde o lançamento do condomínio horizontal Jardins Viena. Possui uma 

área verde de 70.000 m², o que traz uma melhor qualidade de vida para seus moradores. 

Sua área de lazer é composta por uma quadra de squash; 2.500 m de pista de 

cooper; cinco parques infantis; quatro quadras de tênis; uma quadra poli-esportiva; três 

campos de futebol society; duas quadras de peteca; uma estação de ginástica; e uma sala de 

fitness equipada. 

A política do condomínio é estreitar o relacionamento com os seus clientes, 

colaboradores, fornecedores e parceiros, melhorando continuamente os processos, respeitando 

a comunidade e o meio ambiente e aumentando a lucratividade na busca da satisfação de 

todos. 

 

Fonte: FGR (2009). 

Figura 1: Portaria Principal do Condomínio Horizontal Jardins Mônaco. 
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Fonte: Google Earth  (2009).                                                                                                         Data:09/10/2008. 

Figura 2 – Lay out de localização do condomínio. 
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3. BASES CONCEITUAIS 

 

A implantação de um condomínio horizontal requer cuidados especiais que vão 

além do traçado geométrico de implantação das quadras, das ruas e dos acessos. A análise 

global do entorno evidencia características fundamentais da região e sua integração com o 

bairro e a cidade. 

 

Para ter melhor entendimento das questões abordadas, a seguir serão apresentados 

alguns conceitos necessários ao desenvolvimento do presente trabalho, enfocando 

principalmente o binômio Meio Ambiente e Condomínio Horizontal. 

 

3.1. AMBIENTE E MEIO AMBIENTE 

 

Segundo Sànchez (2008, p.18), ambiente no campo do planejamento e gestão 

ambiental é amplo, multifacetado e maleável. É o meio de onde a sociedade extrai os recursos 

essenciais à sobrevivência e os recursos demandados pelo processo de desenvolvimento 

socioeconômico. Esses recursos são geralmente denominados naturais. Por outro lado, o 

ambiente é também o meio de vida, cuja integridade depende da manutenção de funções 

ecológicas essenciais à vida. 

 

Meio ambiente é definido segundo diversas publicações, sendo algumas:  

 

A Lei Federal nº. 6.938 de 31 de agosto de 1981, artigo 3º, inciso I, entende meio 

ambiente como o conjunto, condições, leis, influências e interações de ordem física, química e 

biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. 

 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) (1989) define que é o espaço 

onde ocorre a interação dos componentes bióticos (fauna e flora), abióticos (água, rocha e ar) 

e biótico-abiótico (solo). 
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A norma brasileira NBR ISO 14.001 (2004), item 3.5, define como sendo a 

circunvizinhança em que uma organização opera, incluindo ar, água, solo, recursos naturais, 

flora, fauna, seres humanos e suas inter-relações. 

 

Outra definição é dada pela Constituição Federal de 1988, artigo 225 que define: 

“todos têm o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do 

povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o 

dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”. 

 

As definições legais de meio ambiente dizem mais respeito aos aspectos físicos, 

químicos e biológicos e não dão muita ênfase ao ser humano. A Constituição Federal de 1988 

(guardiã do meio ambiente em todas as suas formas) atribui deveres ambientais ao governo e 

a coletividade como foi escrito anteriormente. 

 

3.2. ASPECTO AMBIENTAL 

 

Segundo Sànchez (2008, p.33) aspecto ambiental pode ser entendido como o 

mecanismo através do qual uma ação humana causa um impacto ambiental. Evidentemente, 

uma mesma ação pode levar a vários aspectos ambientais e, por conseguinte, causar diversos 

impactos ambientais. Da mesma forma, que um determinado impacto ambiental pode ter 

várias causas. 

 

Outra definição de aspecto ambiental é dada pela norma NBR ISO 14.001 (2004), 

item 3.3, que define como sendo o elemento das atividades, produtos ou serviços de uma 

organização que pode interagir com o meio ambiente. 

 

3.3. IMPACTO AMBIENTAL 

 

A Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) nº. 001/86 

artigo I, considera impacto ambiental como qualquer alteração das propriedades físicas, 

químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia 

resultante das atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetam: (I) a saúde, a 
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segurança e o bem estar da população; (II) as atividades sociais e econômicas; (III) a biota; 

(IV) as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente; (V) e a qualidade dos recursos 

ambientais. 

 

A NBR ISO 14.001 (2004), item 3.7, define impacto ambiental como qualquer 

modificação do meio ambiente, adversa ou benéfica, que resulte, no todo ou em parte, dos 

aspectos ambientais da organização.  

 

De acordo com Tornisielo et al (1995, p.47), impacto ambiental é definido como o 

conjunto das repercussões e das conseqüências que uma nova atividade ou uma nova obra, 

quer pública, quer privada possa ocasionar ao ambiente. 

 

Segundo Moreira citado por Sànchez (2008, p.28), é qualquer alteração da 

qualidade ambiental que resulta da modificação de processos naturais ou sociais provocada 

por uma ação humana. 

 

Ainda segundo Sànchez (2008, p.31) impacto ambiental é uma alteração do meio 

ambiente provocada por ação humana, portanto ele considera claramente que tal alteração 

pode ser benéfica ou adversa. Mais que isso, um projeto típico trará diversas alterações, 

algumas negativas, outras positivas, e isso deverá ser considerado quando se prepara um 

estudo de impacto ambiental, embora seja devido às conseqüências negativas que a lei exige a 

elaboração desse estudo. 

 

O Quadro 1 apresenta a classificação dos impactos ambientais segundo a 

Fundação Estadual de Engenharia do Meio Ambiente, Rio de Janeiro. 
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Quadro 1 – Classificação de Impactos Ambientais 
IMPACTOS  DEFINIÇÃO 

Positivo ou Benéfico 
Quando uma ação resulta na melhoria da 
qualidade de um fator ou parâmetro ambiental. 

Negativo ou Adverso 
Quando a ação resulta em danos à qualidade de um 
fator ou parâmetro ambiental. 

Direto 
Quando resulta de uma simples relação de causa e 
efeito, também chamado impacto primário ou de 
primeira ordem. 

Indireto 

Quando é uma reação secundária em relação à 
ação ou quando é parte de uma cadeia de reações; 
também chamado impacto secundário ou de 
primeira ordem. 

Imediato 
Quando o efeito surge no instante em que se dá a 
ação. 

Médio ou Longo Prazo 
Quando o efeito se manifesta depois de decorrido 
certo tempo após a ação. 

Temporário 
Quando o efeito permanece por um tempo 
determinado. 

Permanente 
Quando, uma vez executada a ação, os efeitos não 
cessam de se manifestar, num horizonte temporal 
conhecido. 

Local 
Quando a ação afeta apenas o próprio sítio e suas 
imediações. 

Regional 
Quando um efeito se propaga por uma área além 
das imediações do sítio onde se dá a ação. 

Estratégico 
Quando é afetado um componente ou recurso 
ambiental de importância coletiva ou nacional. 

Fonte: Adaptado de Fundação Estadual de Engenharia do Meio Ambiente (FEEMA) (1990). 

 

3.4. AVALIAÇÃO DE IMPACTO AMBIENTAL (AIA) 

 

Tornisielo et al (1995, p.47) considera que para melhor compreensão da AIA, 

torna-se oportuno o Estudo de Impacto Ambiental (EIA), com alternativas que devem ir desde 

a não realização da proposta de localização, metodologia, monitoramento e outros. O EIA 

constitui a fase preliminar, que precede a avaliação e resulta em um relatório fundamentado 

com a descrição de todas as repercussões e conseqüências prováveis ou seguras da realização 

da atividade projetada e a prevenção aos interessados sobre os riscos iminentes ao meio 

ambiente.  
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Segundo Munn citado por Sànchez, (2008, p.39), a AIA é uma atividade que visa 

identificar, prever, interpretar e comunicar informações sobre as conseqüências de uma 

determinada ação sobre a saúde e o bem-estar humanos. 

 

De acordo com Sànchez (2008, p.39) a AIA é apresentada como instrumento, 

como procedimento (ou ambos), visando antever as possíveis conseqüências de uma decisão. 

São atributos essenciais da AIA: o caráter prévio e o vínculo com o processo decisório; e a 

necessidade de envolvimento público neste processo. 

 

Essa avaliação pode ser empregada para analisar impactos de ações ou eventos 

passados. Neste caso a preocupação é com os danos causados, ou seja, os impactos negativos 

e até mesmo os impactos benéficos. Os procedimentos de investigação são diferentes, pois 

não se trata de antecipar uma situação futura, mas de tentar medir o dano ambiental e, 

ocasionalmente, de valorar economicamente as perdas (passivos ambientais) e os ganhos 

ocasionados. 

 

Rosely (2004, p.111), diz que os impactos ambientais devem ser classificados, 

comparados e suas relações, evidenciadas. Há métodos ou técnicas que auxiliam nessa tarefa. 

As estratégias desses métodos propõem ordenar, qualificar, quantificar, comparar, relacionar e 

espacializar os impactos. De forma geral, os dados de entrada para o método ou técnica são 

obtidos por meio de levantamentos bibliográficos, visitas de campo e interpretação de outros 

temas analisados. 

 

4. IDENTIFICAÇÃO DOS ASPECTOS E IMPACTOS GERADOS PELO 

CONDOMÍNIO 

 

Segundo Sànchez (2008, p.181), para identificar os impactos ambientais, deve-se 

conhecer bem as suas causas ou ações tecnológicas. Por isso, é usual que, antes da 

identificação propriamente dita dos impactos – ou como um passo dessa identificação – seja 

elaborado uma lista das atividades que compõem o empreendimento. A seguir são descritos 

no quadro as principais atividades deste tipo de empreendimento: 
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Quadro 2 - Principais Atividades do Empreendimento Condomínio Horizontal 
FASE DE PESQUISA E PLANEJAMENTO: 

Contratação de pessoal temporário; 
Serviços topográficos; 
Abertura de vias de acesso (dentro do condomínio); 
Mapeamento geológico; 
Retirada de material para ensaios (identificação do tipo de solo); 
Realização de ensaios laboratoriais; 
Elaboração de projetos de urbanismo e de engenharia. 

 
FASE DE IMPLANTAÇÃO:  

Obtenção de licenças; 
Aquisição de terras; 
Contratação de serviços de terceiros; 
Encomenda de máquinas e equipamentos; 
Implantação de canteiros de obras; 
Contratação de mão-de-obra para construção; 
Remoção da vegetação; 
Decapeamento e terraplenagem; 
Instalação de linhas de transmissão de energia elétrica (CELG); 
Implantação de sistema de captação e armazenamento de água; 
Implantação de rede coletora de esgoto; 
Disposição de resíduos sólidos; 
Implantação de viveiro de mudas; 
Recrutamento de mão-de-obra para fase de operação. 

FASE DE OPERAÇÃO: 
Remoção de vegetação e conservação e manutenção de áreas verdes. 
Asfaltamento; 
Manutenção civil, elétrica e mecânica; 
Geração de energia elétrica; 
Distribuição de água potável (SANEAGO); 

Fonte: Adaptado de Sànchez (2008). 

 

A identificação dos aspectos e impactos resultou das pesquisas in loco feitas no 

condomínio, onde foram coletadas informações desde sua implantação até a data da visita.  

 

O quadro a seguir mostra todos os aspectos e impactos identificados durante a 

implantação e operação do condomínio. 
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Quadro 3 - Identificação dos Aspectos e Impactos Ambientais. 
FASE DE IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

(construção do condomínio) 

Atividades Aspectos ambientais Impactos ambientais 

Aquisição de áreas. a) Expansão do perímetro urbano 

Perda de áreas rurais e naturais; 
 
Degradação dos recursos hídricos; 
 
Degradação do solo; 
 
Perda de habitat seguida da perda 
da biodiversidade. 

b) Emissões atmosféricas 

Material particulado proveniente da 
movimentação de terra.. 

Material particulado oriundo dos 
materiais de construção e dos 
resíduos. 

Odores provenientes de materiais 
como tintas e solventes. 

Poeira e gases produzidos pelos 
veículos, máquinas, equipamentos e 
processos construtivos. 

Alteração da qualidade do ar; 
 
Incômodo e desconforto físico para 
os trabalhadores da obra e para os 
moradores externos ao condomínio; 
 
Geração de condições para o 
surgimento de doenças pulmonares 
nos trabalhadores e nos moradores 
externos ao condomínio. 

c) Geração de resíduos sólidos 

Solo removido. 

Resíduos de Construção e 
Demolição (RCD). 

Resíduos de jardins e poda. 

Degradação do solo; 
 
Degradação das águas superficiais e 
subterrâneas. 

d) Geração de efluentes 

Efluentes das atividades de 
produção de argamassas. 

Efluentes das atividades de pintura 
das obras. 

Efluentes das atividades de limpeza 
das construções (fase de 
acabamento). 

Efluentes das atividades de limpeza 
dos equipamentos ou máquinas das 
obras. 

Degradação do solo; 
 
Degradação das águas superficiais e 
subterrâneas; 
 
Aumento do volume de efluentes 
encaminhado para o sistema de 
coleta e afastamento. 

e) Consumo de energia 

Energia elétrica. 

Combustível fóssil. 

Aumento da demanda por energia; 
 
Pressão sobre os recursos naturais. 

f) Consumo de água 

Utilização de água nas atividades 
construtivas. 

Aumento da demanda por água; 
 
Pressão sobre os recursos naturais. 

g) Consumo de minerais 

Demarcação de quadras, lotes e 
abertura de vias; 
 
Implantação de infra-estrutura; 
 
Pavimentação; 
 
Paisagismo; 
 
Limpeza e manutenção. 

Solo, saibro, areia, argila, brita e 

Aumento da demanda por minerais 
e rochas; 
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outros. 

Utilização de rochas como cascalho, 
mármore, granitos e outros. 

 
Esgotamento de recursos minerais; 
 
Pressão sobre os recursos naturais. 

i) Emissão de ruídos e vibrações 

Perturbação, desconforto e danos à 
saúde dos trabalhadores da obra e 
dos moradores externos ao 
condomínio; 
 
Perturbação da flora e fauna local. 

j) Movimentação de solo 

Revolvimento do solo por máquinas 
de terraplanagem. 

Remoção do solo para outras áreas. 

Introdução de outros tipos de solo. 

Alteração da topografia e 
declividade do terreno. 

Alteração das características físicas, 
químicas e biológicas do solo. 
 
Alteração da estrutura e 
compartimentação do solo devido à 
movimentação de terra; 
 
Diminuição da compactação do 
solo; 
 
Aumento da compactação do solo; 
 
Aumento da taxa de infiltração; 
 
Diminuição da taxa de infiltração; 
 
Redução ou perda de parte da 
biodiversidade do solo. 

FASE DE OCUPAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 
(construção das residências) 

Atividades Aspectos ambientais Impactos ambientais 

a) Emissões atmosféricas 

Material particulado do solo (solo 
local e outros tipos de solo). 

Material particulado oriundo dos 
materiais de construção e dos 
resíduos. 

Odores provenientes de materiais 
como tintas e solventes. 

Remoção da cobertura superficial 
(vegetação e solo); 
 
Construção e acabamento das 
casas; 
 
Trânsito de veículos conduzindo 
pessoas recursos ou materiais. 

Poeira e gases produzidos pelos 
veículos, máquinas, equipamentos e 
processos construtivos. 

b) Geração de resíduos sólidos 

Alteração da qualidade do ar; 
 
Incômodo e desconforto físico para 
os trabalhadores, para os moradores 
internos e para os externos ao 
condomínio; 
 
Geração de condições para o 
surgimento de doenças pulmonares 
nos trabalhadores, nos moradores 
internos e nos externos ao 
condomínio. 

Solo removido. 

RCD 

Remoção da cobertura superficial 
(vegetação e solo nos lotes); 
 
Construção e acabamento das 
casas. 

Resíduos de jardins e poda. 

Degradação do solo; 
 
Degradação das águas superficiais e 
subterrâneas. 

c) Geração de efluentes Utilização de água e outros 
líquidos como insumo para as 
obras. Efluentes das atividades de 

produção de argamassas. 

Degradação do solo; 
 
Degradação das águas superficiais e 
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Efluentes das atividades de pintura 
das obras. 

Efluentes das atividades de limpeza 
das construções (fase de 
acabamento). 

Efluentes das atividades de limpeza 
dos equipamentos ou máquinas das 
obras. 

subterrâneas; 
 
Aumento do volume de efluentes 
encaminhado para o sistema de 
coleta e afastamento. 

d) Consumo de energia 

Energia elétrica. 

Movimentação de máquinas e 
equipamentos movidos a energia 
elétrica; 
 
Movimentação de máquinas e 
equipamentos movidos por 
combustíveis fósseis. 

Combustível fóssil. 

Aumento da demanda por energia; 
 
Pressão sobre os recursos naturais. 

e) Consumo de água Umedecimento do solo para baixar 
a poeira e para atividades de 
compactação e perfuração; 
 
Produção de argamassas; 
 
Pintura das obras; 
 
Limpeza das obras; 
 
Perfuração de poços para 
obtenção de água subterrânea. 

Utilização de água nas atividades 
construtivas. 

Aumento da demanda por água; 
 
Pressão sobre os recursos naturais. 

f) Consumo de minerais 

Solo, saibro, areia, argila, brita e 
outros. 

Composição e elaboração de 
elementos e materiais usados nas 
obras. 

Utilização de rochas como cascalho, 
mármore, granito e outros. 

Aumento da demanda por minerais 
e rochas; 
 
Esgotamento de recursos minerais; 
 
Pressão sobre os recursos naturais. 

Atividades na construção das casas 
e outras partes do condomínio, que 
necessitam utilizar veículos, 
máquinas e equipamentos 
emissores de ruídos e vibrações. 

g) Emissão de ruídos e vibrações 

Perturbação, desconforto e danos à 
saúde dos trabalhadores; 
 
Perturbação, desconforto e danos à 
saúde dos moradores internos; 
 
Perturbação, desconforto e danos à 
saúde dos moradores externos; 
 
Perturbação da flora e fauna local. 

h) Movimentação de solo 

Revolvimento do solo manualmente 
ou por máquinas de terraplanagem. 

Remoção de solos (abertura de 
cavas); 
 
Formação de pilhas de solo; 
 
Utilização de solos em diversas Remoção do solo para outras áreas. 

Alteração das características físicas, 
químicas e biológicas do solo; 
 
Degradação do solo devido à 
introdução de solos contaminados 
advindo de entulho ou de locais 
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etapas das obras e na formação de 
jardins. 

Introdução de outros tipos de solo. 

desconhecidos; 
 
Diminuição da compactação do 
solo; 
 
Aumento da compactação do solo; 
 
Aumento da taxa de infiltração; 
 
Diminuição da taxa de infiltração; 
 
Redução ou perda de parte da 
biodiversidade do solo. 

FASE DE OPERAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 
(durante e após a construção das residências) 

Atividades Aspectos ambientais Impactos ambientais 

a) Emissões atmosféricas 

Material particulado proveniente das 
chaminés de churrasqueiras das 
casas. 

Poeira. 

Gases e material particulado 
liberado de veículos. 

Gás Clorofluorcarbono (CFC). 

Queima de madeira e/ou carvão 
pelos moradores; 
 
Mudança de moradores para as 
casas recém construídas; 
 
Circulação de veículos; 
 
Utilização de utensílios e 
equipamentos domésticos, 
principalmente, aparelhos de ar-
condicionado; 
 
Introdução de dejetos na Estação 
Elevatória de Esgotos (matéria 
orgânica e inorgânica). 
 
Utilização de gás nas residências. 

Gases oriundos da Estação 
Elevatória de Esgotos. 

Alteração da qualidade do ar; 
 
Incômodo e desconforto físico para 
os trabalhadores, para os moradores 
internos e para os externos ao 
condomínio; 
 
Geração de condições para o 
surgimento de doenças pulmonares 
nos trabalhadores, nos moradores 
internos e nos externos ao 
condomínio. 
 
Agravamento da saúde de pessoas 
alérgicas. 
 
Contribuição para elevação da 
concentração dos gases de efeito 
estufa; 
 
Contribuição para a destruição da 
camada de ozônio. 

b) Geração de resíduos sólidos 

Resíduos orgânicos 

Resíduos inorgânicos 

Descarte de objetos pós consumo e 
de resíduos orgânicos oriundos de 
alimentos; 
 
Armazenamento de resíduos nas 
orlas da mata; 
 
Armazenamento de resíduos em 
caçambas. 

Resíduos de Construção e 
Demolição 

Degradação do solo; 
 
Degradação das águas superficiais e 
subterrâneas. 
 
Contribuição para o aumento do 
volume de resíduos nas áreas de 
aterros sanitários; 
 
Degradação de áreas naturais 
(matas locais); 
 
Geração de condições para o 
surgimento de doenças na fauna 
local (aves, micos-pretos e outros) 
através do contato ou ingestão de 
substâncias nocivas presentes nos 
resíduos. 
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c) Geração de efluentes 

Efluentes domésticos. 

Efluentes do condomínio. 

Introdução de dejetos na Estação 
Elevatória de Esgotos (matéria 
orgânica e inorgânica). 
 
Consumo de água nas atividades 
rotineiras dos moradores, e nas 
atividades de funcionários na 
manutenção do condomínio; 
 
Rega de jardins. 

Águas pluviais. 

Aumento na demanda para coleta, 
afastamento, tratamento e 
disposição final de efluentes; 
 
Degradação do solo; 
 
Degradação das águas superficiais e 
subterrâneas. 

d) Consumo de energia 

Energia elétrica. 

Combustível fóssil. 

Uso de aparelhos eletroeletrônicos 
pelos moradores; 
 
Uso de bombas de sucção de água 
dos poços; 
 
Uso de equipamentos de 
jardinagem e limpeza pelos 
moradores e pelos responsáveis 
pela administração; 
 
Consumo de energia por outras 
fontes. 

Lenha. 

Aumento da demanda por energia; 
 
Pressão sobre os recursos naturais. 

e) Consumo de água 

Água tratada. 

Água subterrânea. 

Atividades diversas dos moradores 
e funcionários, que necessitam de 
água, por exemplo: consumo 
humano e animal e limpeza. 

Água comercializada em galões e 
garrafas. 

Desperdício advindo da má 
utilização ou do consumo 
exagerado. 
 
Aumento da demanda por água; 
 
Pressão sobre os recursos naturais. 

f) Consumo de minerais 

Solo, areia, argila, brita e outros. Atividades relacionadas ao 
paisagismo e urbanismo que 
utilizam rochas ornamentais. Utilização de rochas como cascalho, 

mármore, granito e outros. 

Aumento da demanda por minerais 
e rochas; 
 
Esgotamento de recursos minerais; 
 
Pressão sobre os recursos naturais. 

Funcionamento de máquinas, 
equipamentos e veículos, por parte 
da administração do condomínio e 
pelos moradores, para finalidades 
diversas, tais como: jardinagem, 
limpeza, administração, transporte 
de pessoas e cargas. 

g) Emissão de ruídos e vibrações 

Perturbação, desconforto e danos à 
saúde dos trabalhadores; 
 
Perturbação, desconforto e danos à 
saúde dos moradores internos; 
 
Perturbação, desconforto e danos à 
saúde dos moradores externos; 
 
Perturbação da flora e fauna local; 
 
Aumento nos níveis de estresse nos 
seres humanos e animais. 

h) Uso do solo 

Impermeabilização do solo. 

Remoção de solos. 

Calçamento e pavimentação 
 
Perfuração do solo para 
introdução ou construção de 
equipamentos urbanos (bancos, 
áreas recreativas e esportivas, 
luminárias etc.). 

Introdução de solos. 

Diminuição das áreas de infiltração; 
  
Enfraquecimento e empobrecimento 
do solo; 
 
Alteração do fluxo do escoamento 
superficial; 
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i) Outros Cultivo e introdução de plantas 
não nativas do Cerrado Goiano; 
 
Introdução de materiais como 
cimento, areia e outros nas áreas 
verdes; 
 
Implantação de novas áreas 
verdes; 
 
Manutenção de áreas ajardinadas; 
 
Instalações de luminárias e outros 
objetos de decoração que utilizem 
iluminação artificial. 

Alteração da paisagem natural. 

Invasão de espécies exóticas            
( algumas espécies são somente 
invasoras e outras exterminadoras) 
 
Contaminação por fertilizantes e 
agrotóxicos (herbicidas, fungicidas 
e inseticidas utilizados nos jardins); 
   
Aumento da flora local; 
 
Alteração do período de repouso 
dos animais em função  da 
diminuição do “escuro”; 
 
Impacto visual pela alteração da 
paisagem típica da malha urbana. 

 

De todos os aspectos identificados na fase de operação observou-se que dois são 

os mais significantes: a problemática da estação elevatória de esgotos e o volume de resíduos 

sólidos gerados pelo condomínio. O adensamento populacional na área interna do condomínio 

agrava significativamente esses dois impactos. 

 

Associado aos impactos ambientais existe o impacto de vizinhança uma vez que 

os moradores tanto externos quanto internos relataram conflitos sociais entre ambas as 

comunidades em função destes dois impactos. Para tanto segue-se uma análise mais detalhada 

a respeito dos mesmos. 

 

4.1. PROBLEMÁTICA DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTOS 

 

Segundo a 4ª Promotora de Justiça Miryam Belle Moraes da Silva, no texto da 

Proposição de Ação Civil Pública Ambiental, cujo autor é o Ministério Público do Estado de 

Goiás (2004) diz:  

 

observou-se que o “sistema de tratamento” de esgoto do condomínio, se refere a umas 
manilhas que dão abertura para uma rua de “terra batida”, rua H-84, Cidade Vera Cruz e 
que transborda tanto pelas tampas dessas manilhas, como caminham diretamente para o 
córrego Tamanduá, em forma de cachoeira. Não foi verificado nenhum tratamento químico 
ou lagoas de decantação, para o tratamento do esgoto. 

 

As fotos a seguir demonstram o descaso em relação ao tratamento do efluente 

gerado pelo condomínio. 
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Fonte: Aparecida de Goiânia. Ministério Público de Goiás – 4ª Promotoria de Justiça de Aparecida de Goiânia 

(2004). 

 

Figura 3: (a) Mostra em detalhe a situação da rua H-84, com o esgoto a céu aberto; (b) Mostra o córrego 

Tamanduá logo em frente ao homem de camisa branca e calça preta (administrador do Condomínio) e o 

rio de esgoto na rua H-84. Mostra ainda as residências nessa rua que ficam de frente com o córrego de 

esgoto, que escorre na rua e um morador de bermudas, olhando a situação de degradação ambiental, que 

causa risco à saúde pública e morte ao Córrego Tamanduá; (c) Mostra uma das manilhas, com a tampa 

quebrada de onde sai o esgoto do condomínio e escorre pela rua H-84; (d) Estação de tratamento jardins 

Mônaco, rua H-84, Setor Cidade Vera Cruz, que dista algumas quadras do condomínio.  
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De acordo com a Proposição de Ação Civil Pública Ambiental, cujo autor é o 

Ministério Público do Estado de Goiás (2004) uma vistoria foi feita pela SANEAGO nesse 

mesmo ano, que apresenta a descrição da estação de tratamento do condomínio. A região em 

que está localizado o condomínio não é servida de rede coletora de esgotos, portanto a 

SANEAGO facultou ao interessado a execução de sistema de coleta e tratamento 

independente, cuja implantação e operação seria de responsabilidade do próprio condomínio. 

 

O condomínio dispõe de fossas sépticas individuais em cada residência, rede 

coletora de esgotos e filtro de pedras e areia para tratamento de seus efluentes, que são 

lançados no córrego Tamanduá. Nas fossas sépticas, realiza-se um tratamento primário dos 

esgotos de cada residência, com retenção de sólidos e gordura. Após esse tratamento, os 

efluentes são lançados na rede coletora coletiva implantada sob as calçadas. Parte do esgoto 

coletado no condomínio é conduzido a uma estação elevatória, onde é relançado a um 

determinado poço de visita dentro do condomínio, onde é reunido com o esgoto coletado por 

gravidade. Os esgotos são conduzidos a seis valas de filtração, passando por uma camada de 

brita e outra de areia, onde ocorre a clarificação do efluente, com remoção adicional de 

sólidos e carga orgânica. As valas estão implantadas em uma área fora do condomínio, no 

setor cidade Vera Cruz II. Após esse tratamento, os efluentes são lançados no Córrego 

Tamanduá (APARECIDA DE GOIÂNIA. MINISTÉRIO PÚBLICO DE GOIÁS – 4ª 

PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE APARECIDA DE GOIÂNIA, 2004). 

 

A SANEAGO realizou exame bacteriológico da água à jusante e à montante do 

lançamento de esgoto da estação de tratamento do condomínio, a pedido do Ministério 

Público. A legislação competente prevê um índice de coliformes totais até 5.000 (cinco mil). 

A montante o valor encontrado para esse parâmetro foi de 39.000 (trinta e nove mil). À 

montante, esse valor pulou para 15.000.00 (quinze milhões). No parâmetro, índice de 

coliformes fecais, onde a legislação prevê um valor de até 1.000 (mil), à montante do 

lançamento do esgoto, verificou-se um valor de 4.000 (quatro mil) e à montante um valor de 

7.500.000 (sete milhões e quinhentos mil). A DBO, parâmetro que a legislação prevê um 

valor de até 5,0 mg/l, à jusante foi encontrado um valor de 1,7 mg/l (dentro do que prevê a 

legislação). Já a montante esse valor foi para 9,9 mg/l. (APARECIDA DE GOIÂNIA. 

MINISTÉRIO PÚBLICO DE GOIÁS – 4ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE APARECIDA 

DE GOIÂNIA, 2004). 
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Constata-se que a qualidade da água piorou milhões de vezes, com o lançamento 

do esgoto do condomínio Horizontal Jardins Mônaco no Córrego Tamanduá. Como se não 

bastasse à constatação da poluição das águas do Córrego Tamanduá, a Estação de Tratamento 

de Esgoto (ETE) está construída dentro da área de preservação permanente desse corpo 

hídrico, ou seja, a menos de 30 (trinta) metros do leito do Córrego. (APARECIDA DE 

GOIÂNIA. MINISTÉRIO PÚBLICO DE GOIÁS – 4ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE 

APARECIDA DE GOIÂNIA, 2004). 

 

Portanto, essa ETE que faz todo o tratamento do efluente gerado pelo condomínio 

não está de acordo com a Legislação Ambiental, haja vista não ter feito EIA/RIMA para sua 

construção e operação. Seu funcionamento é um crime, pois compromete todo o ecossistema 

do Córrego Tamanduá. 

 

De acordo com a Proposição de Ação Civil Pública Ambiental, Autos nº. 

200500858548, cujo autor é o Ministério Público do Estado de Goiás (2006), um dos 

problemas que envolveram a construtora FGR e o Condomínio Jardins Mônaco, juntamente 

com o Condomínio Jardins Viena foi a questão de que, desde suas implantações, lançam 

efluentes, resíduos e detritos in natura no Córrego Tamanduá.  

 

Consta no texto da referida proposição que devido aos efeitos do dano ambiental 

gerado, o Ministério Público propôs a construção de uma ETE, para atender os condomínios 

envolvidos. 

 

Foram realizadas inúmeras reuniões entre a construtora FGR, os síndicos dos 

condomínios, o Município de Aparecida de Goiânia e a Agência Ambiental para viabilizar a 

realização de estudos ambientais prévios à construção, que deveria se dar em uma área 

comum dentro dos limites de um dos condomínios, haja vista que o bairro não era servido de 

rede coletora da Saneamento de Goiás S/A (SANEAGO). (APARECIDA DE GOIÂNIA. 

MINISTÉRIO PÚBLICO DE GOIÁS – 4ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE APARECIDA 

DE GOIÂNIA, 2006). 

 

Consta também na proposição que no final do mês de abril de 2006, a construtora 

FGR contatou o Ministério Público para propor a construção de uma Estação Elevatória (EE) 

e rede coletora de esgotos em Área Pública Municipal (APM), próximo ao muro do 
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Condomínio Jardins Mônaco e a rede coletora de esgotos (mais ou menos três quilômetros) 

que se juntaria à rede coletora da SANEAGO. Dessa forma o efluente seria bombeado para 

uma ETE mais próxima para o devido tratamento e não haveria a necessidade de construir 

uma nova ETE. O Ministério Público recebeu tal proposta e encaminhou aos peritos da 

instituição para que os mesmos analisassem sua viabilidade que, em caso positivo, seria 

materializada por meio de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC). Antes da 

formalização do TAC, foi remetido ao Ministério Público toda a documentação necessária 

para a execução da obra de construção da EE e rede coletora.  

 

As obras de construção da EE e rede coletora iniciaram e a população vizinha dos 

condomínios procurou o Ministério Público para ter conhecimento do que estava sendo 

construído, pois o local é uma APM. A população sabendo o que seria construído não foi a 

favor e demonstrou preocupação com as conseqüências e os impactos que o empreendimento 

traria naquele momento e no futuro, razões pelas quais exigiu a paralisação das obras. 

(APARECIDA DE GOIÂNIA. MINISTÉRIO PÚBLICO DE GOIÁS – 4ª PROMOTORIA 

DE JUSTIÇA DE APARECIDA DE GOIÂNIA, 2006). 

 

Por lei a população vizinha não seria obrigada a perder mais uma área pública 

comum. O condomínio Jardins Mônaco possui três pequenas matas, uma de maior porte, onde 

a EE poderia ser construída, ocupando parte desse bosque particular, segundo a previsão 

municipal. Ocupando uma área de aproximadamente 200 metros quadrados, não haveria 

impacto ambiental em relação a essa área verde, pois serviria como recreação e lazer, com 

exclusividade dos condôminos residentes nos Jardins Mônaco e não teria função ambiental de 

proteção de mananciais ou corredor de fauna. (APARECIDA DE GOIÂNIA. MINISTÉRIO 

PÚBLICO DE GOIÁS – 4ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE APARECIDA DE GOIÂNIA, 

2006). 

 

Existia apenas uma autorização para ocupação de área pública e uma não 

autorização para construção da EE e rede coletora. A ocupação dessa área deveria ser 

extremamente restritiva, pois a administração do condomínio não era a proprietária das áreas 

públicas, mas mera gestora do patrimônio público. (APARECIDA DE GOIÂNIA. 

MINISTÉRIO PÚBLICO DE GOIÁS – 4ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE APARECIDA 

DE GOIÂNIA, 2006). 

 



 37 

Portanto, mais uma área pública seria espoliada, ocupada por uma EE, da qual não 

se saberia os impactos futuros que poderiam advir, pela falta de realização de estudos 

ambientais dentre outras medidas necessárias. As bombas da EE deveriam funcionar 24 horas 

ininterruptamente, causando poluição sonora aos moradores vizinhos. Caso houvesse falta de 

energia, haveria um gerador. No entanto, se houvesse falha no gerador, o esgoto sanitário in 

natura escorreria pelas vias públicas, podendo atingir as residências, além de escoar, 

silenciosamente, para o Córrego Tamanduá, haja vista existir no projeto da EE um duto que 

levaria o esgoto direto para o Córrego Tamanduá. Para as situações ambientais relacionadas à 

construção da EE não foi apresentado para a Agência Ambiental plano de contingência, plano 

de controle ambiental ou qualquer outro estudo ambiental, para o licenciamento de tal 

atividade, que é potencialmente poluidora. (APARECIDA DE GOIÂNIA. MINISTÉRIO 

PÚBLICO DE GOIÁS – 4ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE APARECIDA DE GOIÂNIA, 

2006). 

 

A solução dos problemas e a manutenção e a operação da EE e da rede coletora, 

bem como os custos daí decorrentes seriam repassados à SANEAGO, que receberia, a título 

de doação, o sistema de esgotamento sanitário em questão, que antes era responsabilidade do 

condomínio. Assim sendo, A SANEAGO arcaria com os ônus de todas as impropriedades, 

falhas e imperfeições do projeto, além de passar a se responsabilizar sobre os danos 

ambientais decorrentes de tais incorreções. (APARECIDA DE GOIÂNIA. MINISTÉRIO 

PÚBLICO DE GOIÁS – 4ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE APARECIDA DE GOIÂNIA, 

2006). 

 

Ao final de três anos de discussão, a conclusão foi a seguinte: o Ministério 

Público condenou a construtora ao pagamento de uma indenização de R$ 1.000.000,00 devido 

aos danos já causados ao meio ambiente; a EE (Figura 4 e 5) e a rede coletora foram 

construídas em APM; e a reclamação dos moradores não surtiu sucesso, pois receberam na 

porta de suas casas uma obra que atualmente ocasiona danos ambientais, como o 

transbordamento do efluente , caso haja falha na operação da EE, que escorre pelas ruas indo 

cair diretamente no Córrego Tamanduá, poluição sonora devido ao funcionamento das 

bombas, mau cheiro que traz incômodo para os moradores vizinhos, etc. 
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Fonte: Assunção (2009). 

Figura 4 – Estação Elevatória da SANEAGO. 

 
Fonte: Assunção (2009). 

Figura 5 – Estação Elevatória da SANEAGO. 

 

4.2. RESÍDUOS SÓLIDOS DO CONDOMÍNIO 

 

4.2.1. Conceitos 

 

Segundo a ABNT (2004, p.01) considera-se como lixo: 

 

os resíduos nos estados sólido e semi-sólido, que resultam de atividades de origem 
industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de serviços e de varrição. Ficam 
incluídos nesta definição os lodos provenientes de sistemas de tratamento de água, aqueles 
gerados em equipamentos e instalações de controle de poluição, bem como determinados 
líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede pública de esgotos 
ou corpos d’água, ou exijam para isso soluções técnica e economicamente inviáveis em 
face à melhor tecnologia disponível  

 

4.2.2. Classificação 

 

A ABNT NBR 10.004 (2004) classifica os resíduos sólidos quanto aos seus riscos 

potenciais ao meio ambiente e à saúde pública, para que estes possam ser gerenciados 

adequadamente. De acordo com a referida norma, os resíduos são classificados em: 

 

a) Resíduos classe I – Perigosos: Aqueles que apresentam periculosidade à saúde 

humana ou ao meio ambiente, devido às suas propriedades físicas, químicas ou infecto-
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contagiosas, e que apresentam as seguintes características: inflamabilidade, corrosividade, 

reatividade, toxicidade e patogenicidade. 

 

b) Resíduos classe II – Não perigosos 

 

� Resíduos classe II A – Não Inertes: Aqueles que não se enquadram nas 

classificações de resíduos perigosos classe I – Perigosos ou de Resíduos classe II B – 

Inertes, nos termos desta norma. Estes resíduos podem ter propriedades, tais como: 

biodegradabilidade, combustibilidade ou solubilidade em água. 

 

� Resíduos classe II B – Inertes: Quaisquer resíduos que, quando amostrados de uma 

forma representativa, segundo a ABNT NBR 10.007, e submetidos a um contato 

dinâmico e estático com água destilada ou desionizada, à temperatura ambiente, 

conforme ABNT NBR 10.006, não tiverem nenhum de seus constituintes 

solubilizados a concentrações superiores aos padrões de potabilidade de água, 

excetuando-se aspecto, cor, turbidez, dureza e sabor. 

 

Os resíduos gerados no condomínio são constituídos principalmente de matéria 

orgânica, como restos de alimentos, papéis, plásticos e alumínio, que se enquadram na 

classificação da ABNT NBR-10.004 (2004), como pertencentes à Classe II – Não Perigosos, 

mais especificamente na Classe II A – Não Inertes. Há também restos de materiais de 

construção que por sua vez, são pertencentes a todas as classes, de acordo com a norma 

citada. 

 

Considerando a classificação dos resíduos de construção e demolição de acordo 

com a Resolução CONAMA nº 307/02 são pertencentes às seguintes classes: 

 

Classe A - resíduos reutilizáveis ou recicláveis como agregados, tais como: a) de 

construção, demolição, reformas e reparos de pavimentação e de outras obras de infra-

estrutura, inclusive solos provenientes de terraplanagem; b) de construção, demolição, 

reformas e reparos de edificações: componentes cerâmicos (tijolos, blocos, telhas, placas de 

revestimento etc.), argamassa e concreto; c) de processo de fabricação e/ou demolição de 

peças pré-moldadas em concreto (blocos, tubos, meios-fios etc.) produzidas nos canteiros de 

obras); 
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� Classe B - são os resíduos recicláveis para outras destinações, tais como: plásticos, 

papel/papelão, metais, vidros, madeiras e outros; 

 

� Classe C - são os resíduos para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou 

aplicações economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação, tais 

como os produtos oriundos do gesso; 

 

� Classe D (são os resíduos perigosos oriundos do processo de construção, tais como: 

tintas, solventes, óleos e outros, ou aqueles contaminados oriundos de demolições, 

reformas e reparos de clínicas radiológicas, instalações industriais e outros). 

 

4.2.3. Manejo atual e destinação final dos resíduos do condomínio 

 

De acordo com dados coletados para análise conjuntural dos impactos associados, 

ficou claro que o condomínio possui coleta seletiva, onde os resíduos orgânicos são 

recolhidos através de um caminhão de lixo, que eles mesmos arrecadaram fundos para sua 

compra, pois sua utilização seria mais viável que a própria coleta feita pela COMURG que há 

muito tempo já vinha ocasionando problemas à administração e o custo era mais elevado. 

Após a coleta, o caminhão transporta todo o resíduo orgânico para o aterro sanitário de 

Aparecida de Goiânia, para disposição final dos mesmos. 

 

Os resíduos de plásticos, papéis e alumínios são separados pelos próprios 

condôminos e são coletados por uma cooperativa de coletores de recicláveis criada pela 

administração e depositados numa área própria (Figura 6, 7, 8 e 9). A venda deste material 

gera lucros para o condomínio e é destinada a manutenção das áreas verdes e de lazer 

(parques infantis, quadras de futebol e tênis, etc.).  

 

Os RCD são coletados por funcionários responsáveis pela obra, que o depositam 

em caçambas alugadas de empresas especializadas em coletas de entulhos que são 

responsáveis pela sua destinação final. Salienta-se que no dia da visita não havia resíduos 

orgânicos nas lixeiras e caçambas com resíduos de construção disponíveis no condomínio 

para serem fotografados e anexados no trabalho. 

 



 41 

 
Fonte: Assunção (2009). 

Figura 6 – Cooperativa criada pela 

administração. 

 
Fonte: Assunção (2009). 

Figura 7 – Cooperativa criada pela 

administração. 

 

 
Fonte: Assunção (2009). 

Figura 8 – Material coletado pela cooperativa. 

 

 

 
Fonte:Assunção(2009). 

Figura 9 – Material coletado pela cooperativa. 
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5. ANÁLISE DOS IMPACTOS DECORRENTES DO ADENSAMENTO 

POPULACIONAL 

 

A evolução tecnológica e a fácil acessibilidade dos sistemas de imageamento 

remoto permitem o desenvolvimento de estudos detalhados de ocupação e uso em qualquer 

parte da superfície terrestre. 

 

A utilização de imagens do satélite Quickbird destinado ao monitoramento e 

levantamento dos recursos naturais terrestres disponíveis no Google Earth , auxilia nos mais 

variados meios de análise, principalmente nos estudos de cunho ambiental proporcionando 

uma avaliação de alterações ocorridas no meio ambiente (positivas ou negativas), indicando 

medidas para maximização e/ou minimização de seus efeitos.  

 

Logo a seguir são demonstradas as imagens coletadas para análise do aspecto 

adensamento populacional e seus respectivos impactos. 
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Figura 10 - Imagem do ano 2002. 

 
Fonte: Google Earth (2009).                                                                                                          Data: 24/08/2002. 

Figura 11 - Imagem do ano 2005. 

 
Fonte: Google Earth (2009).                                                                                                           Data:02/04/2005. 
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Figura 12 - Imagem do ano 2007. 

 
Fonte: Google Earth (2009).                                                                                                         Data: 19/06/2007. 

Figura 13 -Imagem do ano 2008. 

 
Fonte: Google Earth (2009).                                                                                                          Data: 09/10/2008. 
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O método de sobreposição de cartas auxiliou na identificação dos impactos 

gerados pelo condomínio, desde sua implantação, uma vez que as imagens são subseqüentes 

formando uma pequena série histórica.  

 

O adensamento populacional do empreendimento é um dos aspectos relevantes 

para o processo de identificação dos impactos ocasionados. Em relação ao processo de 

urbanização o adensamento populacional pode ser considerado um impacto, entretanto em 

relação à fase de implantação e operação do condomínio, entende-se como sendo um aspecto 

que gera e agrava dentre outros impactos, a problemática da EE de esgotos e o volume de 

resíduos sólidos. 

 

O quadro a seguir informa os impactos gerados desde a fase de planejamento, 

construção e operação, com auxílio das imagens de satélites. 

 

Quadro 4 - Impactos Decorrente do Aspecto Adensamento Populacional. 

 
IMPACTOS 

FASE DE 
PLANEJAMENTO 

FASE DE 
CONSTRUÇÃO 

FASE DE 
OPERAÇÃO 

Introdução de riscos sociais durante a construção; X X  

Ruptura de relações sociocomunitárias durante a 
fase da obra; 

X   

Riscos de acidentes com a população;  X  

Aumento das emissões de poeira;  X  

Aumento ou aparecimento de doenças;  X  

Aumento da demanda por infra-estrutura de saúde;  X  

Perda de terras públicas;  X  

Geração de empregos e renda durante a 
implantação; 

 X  

Dinamização da economia regional;  X  

Aumento da demanda de energia;  X  

Aumento da demanda do consumo de água;  X X 

Aumento da erosão;  X  

Modificação do escoamento da água;  X X 

Perda da qualidade da água subterrânea;  X X 

Perda e modificação de habitats da vida selvagem;  X  

Poluição Sonora;  X  

Geração de Resíduos Sólidos;  X X 
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Valorização/Desvalorização de imóvel;.   X 

Impacto Visual;  X X 

Redução da exposição da população a doença;.   X 

Perda e fragmentação de áreas verdes e habitats da 
fauna terrestre; 

 X X 

Proliferação de Vetores;  X X 

Pressão sobre o tráfego decorrentes das atividades 
de construção; 

 X  

Alteração da qualidade do ar, em decorrência da 
emissão de poluentes; 

 X X 

Alteração da qualidade do córrego Tamanduá, em 
decorrência do lançamento de efluentes líquidos; 

 X X 

Alteração da qualidade do lençol freático;  X X 

Impacto cultural;  X X 

Aumento do contingente populacional;   X 

Insegurança da população vizinha;   X 

Conflitos sociais;   X 

Modificação da estrutura imobiliária local;   X 

Processo acelerado de urbanização;   X 

Aumento Significativo do fluxo de veículos;   X 

Alteração na forma de ocupação e uso da área.  X X 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O Condomínio Horizontal Jardins Mônaco é um empreendimento de grande porte 

que tem como marketing a valorização do meio ambiente e uma melhor qualidade de vida 

para seus moradores, mas na realidade apresenta problemas que agravam as questões 

ambientais. 

 

O levantamento dos aspectos e impactos incidiu basicamente em um aspecto 

extremamente relevante, o adensamento populacional decorrente do crescimento da 

população que procura moradia e conforto longe dos riscos sociais e da poluição que a 

sociedade atualmente enfrenta nas grandes cidades.  

 

Condomínios Horizontais são obras que anualmente geram grandes lucros para o 

setor imobiliário, embora bem planejados e estruturados do ponto de vista urbanístico, 

apresentam características desfavoráveis quando consideradas as normas e os requisitos 

ambientais, gerando impactos relevantes ao meio circunvizinho. 

 

A identificação dos impactos demonstrou que obras de grande cunho podem 

acarretar danos ambientais e agravar os efeitos decorrentes dos impactos identificados, como 

a problemática da elevatória de esgotos e o volume de resíduos sólidos gerados pelo 

condomínio. O aspecto adensamento populacional amplia consequentemente esses dois 

impactos. 

 

A AIA é de fundamental importância para dar continuidade à análise das 

conseqüências e da magnitude dos impactos ambientais e para a definição das medidas 

mitigadoras. 

 

Embora não seja uma questão ambiental identificou-se um conflito social em 

estágio inicial oriundo da comunidade circunvizinha em relação ao condomínio. A população 

sente-se prejudicada e incomodada pela presença do condomínio e seus processos e comete 

atos leves de agressão a população intramuros. Configurando uma situação de pressão social 

externa ao condomínio.  
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Por fim, apresenta-se como sugestões para futuros trabalhos: 

 

� Avaliação da magnitude e significância dos impactos identificados; 

� A concepção e elaboração de um Plano de Gestão Ambiental para o condomínio; 

� Trabalhos referentes ao Gerenciamento de Resíduos Sólidos; 

� Avaliação da Estação Elevatória para minimização dos impactos dela decorrente. 
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ANEXOS 

 

I. Questionário aplicado ao setor administrativo do Condomínio (2009). 

 

II.  Documentação Fotográfica. 
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I. QUESTIONÁRIO APLICADO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO  

CONDOMÍNIO. 

 
Tema: Análise ambiental dos fatores bióticos e abióticos associados ao condomínio 

Setor Administrativo 

 

Levantamento das características bióticas e abióticas: 

 

I) SOLO 

 

1) A geologia da área do condomínio apresentou problemas durante a implantação do 

condomínio? 

(    ) Sim          (    ) Não 

 Se positivo, por quê? 

 

2) O empreendimento envolveu escavação, terrraplanagem ou algum tipo de 

recobrimento do solo que possa ter ou teve conseqüências adversas? (erosão) 

(    ) Sim          (    ) Não 

Se positivo, por quê? 

 

3) As características da topografia local impuseram restrições ao projeto e à localização 

do empreendimento? 

(    ) Sim          (    ) Não 

Se positivo, por quê? 

 

4) Quais foram as alterações no solo da área? 

 

II) ÁGUA 

 

1) O empreendimento resultou em mudanças no aspecto da hidrologia local? 

(    ) Sim          (    ) Não 

Se positivo, por quê? 

 

2) Há algum corpo d’ água próximo ao condomínio? 
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(    ) Sim          (    ) Não 

 

3) Houve alguma atividade que poderia impor ou que impôs restrições ao projeto ou ao 

condomínio? 

(    ) Sim          (    ) Não 

 

4) No caso de operações de drenagem, existiu algum fator que restringiu o trabalho ou 

alguma parte do empreendimento de se realizar? 

(    ) Sim          (    ) Não 

 

5) Há utilização de poços? Para que fim? Qual consumo? 

 

6) Houve ou há alguma tipo de despejo em algum corpo d’água? 

(    ) Sim          (    ) Não 

 

7) Houve ou há algum nível de toxicidade do empreendimento, que poderia afetar algum 

manancial? 

(    ) Sim          (    ) Não 

 

8) Há alguma alteração da qualidade da água? 

(    ) Sim          (    ) Não 

 

III) CLIMA / ATMOSFERA 

 

1) Há algum fator climático que restringiu ou que poderia restringir o empreendimento? 

(    ) Sim          (    ) Não 

 

2) Como é o clima da região, em que o condomínio está inserido? 

 

3) Existe algum problema de poluição atmosférica? 

(    ) Sim          (    ) Não 
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IV) USO DO SOLO E PAISAGEM 

 

1) O empreendimento alterou substancialmente a qualidade paisagística da área? 

(    ) Sim          (    ) Não 

 

2) O empreendimento tem uma zona de influência visual significativa? 

(    ) Sim          (    ) Não 

 

3) Houve alguma área com fauna e flora locais, que deveria ter sido preservada? 

(    ) Sim          (    ) Não 

 

4) Existe alguma área dentro do empreendimento que se manteve preservada? 

(    ) Sim          (    ) Não 

 

5) O projeto paisagístico proposto pelo empreendedor é satisfatório? 

(    ) Sim          (    ) Não 

 

6) Há algum impacto visual? 

(    ) Sim          (    ) Não 

 

7) Há alguma alteração da qualidade do solo e da vegetação? 

(    ) Sim          (    ) Não 

 

V) FAUNA 

 

1) Houve alguma depreciação da fauna local? 

(    ) Sim          (    ) Não 

 

2) Quais os tipos presentes no local? 

 

3) Quais espécimes visualmente encontradas na área sofreram algum dano? 

 

4) Há presença de espécimes no local do empreendimento? Quais? 

(    ) Sim          (    ) Não 
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VI) FLORA 

 

1) Houve alguma depreciação da flora local? 

(    ) Sim          (    ) Não 

 

2) Quais espécimes visualmente encontradas na área sofreram algum dano? 

 

3) Quais espécimes estão presentes no local do empreendimento? 

 

VII) COMUNIDADE VIZINHA 

 

1) Houve ou há alguma reclamação por parte dos moradores internos com alguma 

atividade do próprio condomínio? 

(    ) Sim          (    ) Não 

Se positivo, quais? 

 

2) Houve ou há alguma reclamação por parte dos moradores em torno do condomínio? 

(    ) Sim          (    ) Não 

 

3) Quais os prejuízos provocados aos moradores externos ao condomínio? (moradores, 

escolas, comércio, transportes, etc.). 

 

4) O empreendimento em questão trouxe algum desconforto para a vizinhança? Como, 

riscos à saúde, higiene e segurança. 

 

5) Como os moradores se sentem em relação ao condomínio, atrapalha visualmente, trás 

transtornos ou melhorias? 

 

VIII) RUÍDOS OU VIBRAÇÃO, ODOR. 

 

1) Há emissão de algum ruído ou vibração interna ao condomínio? 

(    ) Sim          (    ) Não 

 

2) Há emissão de algum odor interno ou externo ao condomínio? 
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(    ) Sim          (    ) Não 

Se positivo, especifique. 

 

3) A emissão de possíveis ruídos, vibrações ou odores ocasionam ou já ocasionaram 

problemas à comunidade vizinha? 

 

IX) RESIDUOS 

 

1) Houve ou há geração de resíduos? Quais?  

 

2) Quais destinos os resíduos recebem? 

 

3) Existe algum projeto de coleta seletiva, junto ao condomínio? Se já existe, surte 

resultados? 

 

4) Houve emissão ou dispersão de poluentes em torno do empreendimento? 

(    ) Sim          (    ) Não 
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II. DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA. 

 

 
Fonte: Assunção (2009). 

Figura 14 – Vista externa do condomínio. 

 

 
Fonte: Assunção (2009). 

Figura 15 – Vista externa do condomínio 



 58 

 

Fonte: Assunção (2009).  

Figura 16 – Mata I interna ao condomínio. 

 

 
Fonte: Assunção (2009). 

Figura 17 – Mata II interna ao condomínio (Lazer). 
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Fonte: Assunção (2009). 

Figura 18 – Mata III interna ao condomínio (Lazer). 

 

 
Fonte: Assunção (2009). 

Figura 19 – Mata III interna ao condomínio (Lazer). 
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Fonte: Assunção (2009). 

Figura 20 – Cooperativa criada pela administração. 

 

 
Fonte: Assunção (2009). 

Figura 21 – Material coletado pela cooperativa. 
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Fonte: Assunção (2009). 

Figura 22 – Estação Elevatória da SANEAGO. 

 

 
Fonte: Assunção (2009). 

Figura 23 – Afluente do Córrego Tamanduá, próximo ao condomínio. 
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Fonte: Assunção (2009). 

Figura 24 – Afluente do Córrego Tamanduá, próximo ao condomínio. 

 

 
Fonte: Assunção (2009). 

Figura 25 – Afluente do Córrego Tamanduá, próximo ao condomínio. 
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Fonte: Assunção (2009). 

Figura 26 – Erosão junto ao afluente do Córrego Tamanduá. 

 

 
Fonte: Assunção (2009). 

Figura 27 – Ponte do afluente próximo ao condomínio. 
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Fonte: Assunção (2009). 

Figura 28 – Rua externa ao condomínio. 

 

 
Fonte: Assunção (2009). 

Figura 29 – Rua externa ao condomínio. 

 


