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1. APRESENTAÇÃO 

A Prefeitura Municipal de Goiânia, visando a melhoria da qualidade de vida e um 

ordenamento urbanístico, está propondo o Projeto do Macambira - Anicuns, incluído na 

principal bacia de Goiânia, que drena aproximadamente 70 % da área urbana da cidade. 

Esse projeto inclui o córrego Macambira e o ribeirão Anicuns, até sua foz no rio Meia Ponte, 

formando um parque linear acompanhando os dois cursos d’água e criando três unidades de 

conservação anexadas ao referido parque. 

O Projeto abrange ações nas áreas ambiental, habitacional e obras de melhorias de bairros, 

envolvendo diretamente as regiões noroeste, oeste e norte de Goiânia. Visa conservar e 

recuperar ambientalmente um espaço hoje muito degradado, com presença de efluentes 

domésticos e industriais, entulhos e resíduos sólidos de toda ordem, criando um ambiente 

insalubre em uma região altamente adensada, envolvendo mais de 40 bairros. 

A intervenção proposta na área é de alta relevância para a região, promovendo em Goiânia 

ações urbanística, de recuperação / conservação ambiental e de promoção da saúde 

pública. Deve-se destacar o alcance da recuperação, que atinge cerca de 16 km de faixas 

de proteção ambiental, contíguas ao córrego Macambira e ribeirão Anicuns, dentro da área 

urbana da cidade. 

O Projeto Macambira - Anicuns engloba três grandes temas: 

- recuperação / conservação ambiental; 

- urbanização, habitação e equipamentos urbanos; 

- melhoria de bairros. 

Objetivando subsidiar a decisão da autoridade ambiental sobre o licenciamento prévio do 

empreendimento a Prefeitura de Goiânia, através do DERMU, contratou a elaboração dos 

estudos ambientais (EIA/RIMA), atendendo à legislação em vigor.  Este documento buscou 

atender às exigências legais pertinentes ao tema e à itemização do Termo de Referência 

recomendado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID -, a quem a Prefeitura 

de Goiânia está pleiteando financiamento.  
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Uma equipe técnica multidisciplinar independente realizou um levantamento amplo, 

sistemático e integrado de dados sobre o empreendimento em sua área de influência, 

visando a consolidação de um diagnóstico ambiental. O cruzamento desse diagnóstico com 

as ações do empreendimento apontou os possíveis impactos ambientais inerentes ao 

planejamento, à sua implantação e operação. Sua avaliação ensejou a sugestão de medidas 

mitigadoras e de um programa de monitoramento ambiental para garantir a eficácia das 

medidas propostas. 
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2. IDENTIFICAÇÕES 

2.1. EMPREENDEDOR 

DERMU - Departamento de Estradas de Rodagem do Município de Goiânia 

Endereço: Rua 21 nº 410, Vila Santa Helena - CEP: 74.555-330 - Goiânia - Goiás 

Telefone: (062) 524-8316 / 524-8300  e 524-8310 

Fax: (062) 524-8311 

E-mail: dermu@goiania.go.gov.br 

Contato: Engº Argemiro Antônio Fontes de Mendonça - Diretor Presidente 

2.2. ÓRGÃO AMBIENTAL LICENCIADOR 

Agência Goiana de Meio Ambiente e Recursos Naturais - Agência Ambiental 

Endereço: 11ª Avenida, 1.272 - Setor Universitário CEP: 74.605-060 - Goiânia-GO 

Telefones: (062)265-1304 / 265-1317 

Fax: (062) 202-33-58 

Home page: www.agenciaambiental.go.gov.br 

Diretor Presidente: Osmar Pires 

Diretor de Controle da Qualidade Ambiental: Roberto Gonçalves Freire 

2.3. CONSULTORIA AMBIENTAL 

DBO ENGENHARIA LTDA 

Alameda Ricardo Paranhos, Nº 1.350, Setor Marista - CEP 74.180-050 - Goiânia-GO. 

Fone/Fax: (062) 281-6655 

E-mail: dboengenharia@dboengenharia.com.br 

Contato: Nelson Siqueira Júnior - Diretor 
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2.3.1. Equipe 

NOME PROFISSÃO CONSELHO ASSINATURA 

Nelson Siqueira Júnior Engenheiro Mecânico e 
de Segurança CREA 4196/D  

Ataualpa Nasciutti Veloso Engenheiro Civil CREA 2933/D  

Jadson de Araújo Pires Tecnólogo em 
Saneamento Ambiental CREA 5430/D  

Renato Pedrosa Tecnólogo em 
Saneamento Ambiental CREA 5301/D  

Alan Francisco de Carvalho Sociólogo -  

Olenka Reis Advogada OAB/GO 2878  

Telka Reis Socióloga -  

Murilo Roriz Rizzo Biólogo CRBio 08959/4D  

Luciano Mateus Passos Biólogo CRBio 37190/4D  

Valter Casseti Geógrafo CREA 73051/D  

Maria Amélia L.S. Nascimento Geógrafa CREA 10237/D  

Itamar Luís M. Sachetto Geólogo CREA 2304/D  

Ariston Alves Afonso Engenheiro Agrônomo CREA 5.059/D-DF  

Cinttia M. de Medeiros Geógrafa CREA 10.110/D  

Rosicler Thedoro da Silva Arqueóloga -  

Júlio Cézar R. de Rubin Geoarqueólogo -  

Cleide Lúcia Prudente Pires Advogada OAB/GO 4563  

Maria de N. M. R. Pedrosa Licenciada em Letras 
Modernas MEC LP 6019-GO  
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3. CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

3.1. LOCALIZAÇÃO 

O empreendimento inicia-se nas nascentes do córrego Macambira, na região sudoeste de 
Goiânia, seguindo sentido sul/norte pelo referido curso d’água até sua foz no ribeirão 
Anicuns e por este, tomando rumo leste, até o rio Meia Ponte, terminando na confluência do 
Meia Ponte com o ribeirão João Leite, na região norte da cidade. Ver Figura 01 a seguir. 

3.2. HISTÓRICO DA OCUPAÇÃO 

O ribeirão Anicuns funcionou por muitos anos como uma barreira ao crescimento urbano no 
sentido norte de Goiânia. Eram fazendas que, aos poucos, foram parceladas em chácaras e, 
posteriormente, em lotes urbanos. As primeiras ocupações foram de indústrias, como 
cerâmicas, frigoríficos e curtumes, que, em função de o ribeirão funcionar como receptor dos 
esgotos, ali se instalaram a uma distância razoável da parte ocupada naquela época. 

A estrada de ferro que ia até o bairro de Campinas era outra barreira para a ocupação da 
faixa até o ribeirão Anicuns. Com o passar dos anos, os bairros entre a estrada de ferro e o 
ribeirão Anicuns foram sendo ocupados e várias chácaras foram sendo parceladas em lotes 
urbanos. A desativação da estrada de ferro e a abertura de novas avenidas cruzando o 
Anicuns favoreceram o parcelamento e a ocupação também da margem esquerda do 
Anicuns, surgindo bairros como Setor Urias Magalhães, Panorama Park, Gentil Meireles e 
Setor Progresso. A Figura 02 ilustra o avanço da ocupação em Goiânia, entre 1966 e 1999 
e entre 1999 e 2002.  

A destruição da vegetação inicia-se em Goiânia já na implementação das atividades rurais e 
com a rápida urbanização, em um período de aproximadamente cinco décadas, de ambas 
as margens, ocorreu também à ocupação das áreas de preservação permanente nos fundos 
de vale (ZPA I) e, conseqüentemente, a destruição da mata ciliar. As áreas remanescentes, 
não somente no ribeirão Anicuns, mas também no córrego Macambira, vem sofrendo um 
processo gradativo de degradação, criando um ambiente altamente desfavorável, com 
impactos ambientais significativos, negativos, indo de aspectos estéticos até de saúde 
pública. 
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Figura 1: Localização 
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Figura 2: Evolução da ocupação de Goiânia 
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3.3. JUSTIFICATIVA DO EMPREENDIMENTO 

O Projeto Macambira - Anicuns prevê repensar o espaço urbano da região, qualificando-o 

sob a ótica ambiental e urbanística. 

A crescente necessidade de uma política urbana de proteção e recuperação dos fundos de 

vale dos rios que cortam a cidade, aliada ao planejamento da reestruturação habitacional e 

da infra-estrutura, justificam plenamente o projeto. 

O avanço desordenado da mancha de ocupação populacional sobre áreas de preservação 

permanentes, localizadas junto aos cursos d’água da cidade (ZPA-1) constitui-se em um 

importante fator de contribuição para a desqualificação da cidade no que se refere à 

preservação ambiental. 

Para o ribeirão Anicuns, drenam os principais cursos d’água urbanos de Goiânia. No trecho 

em questão, afluem para ele os córregos Macambira, Cascavel, Abajá e Botafogo pela 

margem direita e o córrego Capuava pela margem esquerda, que drenam toda a área 

central de Goiânia e parte das regiões oeste, sul, norte e leste. Estima-se que 70% da 

população da capital esteja nestas sub-bacias. 

O Projeto Macambira - Anicuns abrange ações nas áreas de meio ambiente, habitação e 

equipamentos urbanos, envolvendo, direta e indiretamente, intervenções nas regiões norte, 

noroeste e oeste de Goiânia, ocorrendo naturalmente necessidade de desapropriações e 

reassentamentos. 

Para tanto, é necessário se prever, desde já, a institucionalização de áreas destinadas à 

implantação de programas de reassentamento habitacional, de equipamentos de interesse 

social e de áreas necessárias aos programas de requalificação ambiental. 

Toda a cidade de Goiânia será beneficiada com a implantação do projeto, mas, 

notadamente os bairros como: Goiá, São Francisco, Industrial Mooca, Urias Magalhães, 

Santa Helena, São Paulo, São José, Gentil Meireles, Perim, Progresso, João Vaz, Capuava, 

Campinas, Criméia Leste e Criméia Oeste, dentre outros. Mas a área de influência do 

projeto não se restringe a esses bairros, abrangendo toda a região norte e parte das regiões 

noroeste e oeste de Goiânia. 
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3.4. OBJETIVOS 

3.4.1. Geral 

Implantar um projeto de melhoria ambiental da região dos vales do córrego Macambira e do 

ribeirão Anicuns, visando uma melhoria da qualidade de vida e a prática da cidadania da 

população local e da cidade de Goiânia, através dos seguintes componentes básicos: 

recuperação e conservação de ambientes; criação, melhoria e ampliação de unidades de 

conservação; urbanização, construção de habitações e implantações de equipamentos 

recreativos ambientais; melhoria de bairro; drenagens; saneamento e educação ambiental.  

3.4.2. Específicos 

Visando promover benefícios ambientais e sociais, os objetivos específicos do Projeto 

Macambira - Anicuns são: 

• criar três unidades de conservação ambiental: uma nas nascentes do córrego 

Macambira; outra no encontro do Macambira com o Anicuns na região oeste e em 

direção às nascentes do ribeirão Anicuns; e a terceira  no encontro das águas do ribeirão 

Anicuns, rio Meia Ponte e ribeirão João Leite; 

• implantar um parque linear ao longo do córrego Macambira e ribeirão Anicuns de forma 

a fazer a ligação entre as unidades de conservação, promovendo condições de 

preservação e conservação da fauna e da flora local; 

• instalar nas unidades de conservação ambiental espaços de interação homem / natureza 

com equipamentos sociais que propiciem o lazer, esportes, cultura a educação 

ambiental, entretenimento e acessibilidade à população; 

• Implantar equipamentos sociais de lazer que atendam às diversas faixas etárias, como: 

parques para crianças, estações de ginásticas e quadras poliesportivas para jovens e 

áreas para estar e contemplação para a terceira idade; 

• Buscar a integração homem / natureza da forma mais harmônica e sustentável através 

da educação ambiental e do respeito à natureza, utilizando para a construção dos 

equipamentos sociais materiais de tecnologia limpa e ecologicamente corretos; 

• implantar e adaptar pontes, bueiros e realizar intervenções no leito dos cursos d’água 

envolvidos,  visando melhorar o sistema de drenagem;  
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• implementar a coleta de esgotos domésticos para interligação à ETE Anicuns (ETE Hélio  

Seixo de Brito), através do emissário da margem esquerda do ribeirão Anicuns, em 

instalação pela SANEAGO; 

• implementar o programa habitacional em cinco áreas ao longo dos vales do Macambira 

e Anicuns, que receberão parte da população ribeirinha relocada das áreas de 

preservação permanentes; 

• instalar diversas obras de melhoria de bairros visando atender demandas existentes nas 

áreas de equipamentos públicos e infra-estrutura; 

• promover a ocupação racional das áreas do entorno de forma a realizar, de maneira 

harmoniosa, a transição homem/natureza; 

• definir e delimitar os diferentes tipos de ocupação/recuperação possíveis dos recursos 

naturais; 

• promover a educação ambiental visando mudanças do comportamento da comunidade 

com o meio ambiente. 

3.5. CARACTERÍSTICAS GERAIS DO PROJETO 

O projeto refere-se a implantação de um Parque Linear englobando todo o córrego 

Macambira e parte do ribeirão Anicuns, sendo incorporadas ao parque três Unidades de 

Conservação Ambiental e cinco áreas habitacionais. 

Além do parque linear, das habitações e das unidades de conservação o projeto prevê 

também, algumas obras que de forma indireta poderiam, caso não realizadas, comprometer 

o futuro do projeto, nesse sentido estão previstas obras no sistema de drenagem, esgoto 

sanitário, espaços recreativos e algumas de melhoria dos bairros lindeiros, no sentido de 

reforçar a infra-estrutura local para as novas demandas com a implantação do projeto.  

3.5.1. Concepção do Projeto 

O projeto propõe implantar, na região de influência do córrego Macambira e do ribeirão 

Anicuns, um parque linear, áreas de preservação ambiental, núcleos residenciais para 

população de baixa renda, com parte das unidades destinadas ao reassentamento de 

famílias atingidas pelo projeto, centros recreacionais e obras de melhorias de bairros. 

Para as intervenções, foram escolhidas previamente áreas na região de influência do 

projeto, em função da localização, ocupação e topografia. Nessas áreas, prevê-se a 

construção de 226 edifícios multifamiliares, com cerca de 3.600 apartamentos, além dos 
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previstos no Projeto Itamaracá, parte desses apartamentos servirão para abrigar a 

população a ser removida de áreas de implantação do projeto, o restante faz parte da 

política habitacional da Prefeitura para cobrir o déficit existente no município e para abrigar 

famílias que hoje se encontram em áreas de risco no município. Foram projetados, ainda, 

centros comunitários, escolas, quadras poliesportivas, postos policiais, postos de saúde, 

creches, além de teatro de arena, centros culturais e comerciais, distribuídos pelos núcleos 

residenciais, conforme as disponibilidades e necessidades, inclusive de vizinhança. 

O projeto de implantação dos núcleos habitacionais baseia-se na construção de unidades 

habitacionais padrão da Prefeitura Municipal de Goiânia - PMG -, contendo 16 apartamentos 

de 53,00 m² cada unidade. Os equipamentos urbanos previstos também seguem projetos 

padrão da PMG. Na execução das obras, deverão ser seguidas as especificações 

construtivas do DERMU/COMPAV, ou outros órgãos da Prefeitura Municipal de Goiânia, 

bem como as normas brasileiras pertinentes. 

O processo, de reurbanização e reassentamento nas áreas, consistirá na transformação da 

qualidade desses espaços, com a recuperação e ordenamento da paisagem, definição de 

uso e tratamento adequado aos remanescentes de desapropriações. O futuro dos novos 

núcleos está estruturalmente ligado à sua integração ordenada com as áreas adjacentes e 

os demais bairros da cidade. Assim, os equipamentos urbanos projetados devem servir 

sinergeticamente, como meios de integração com a vizinhança. 

3.5.2. Descrição do Projeto 

Trata-se da implantação de um Parque Linear ao longo do córrego Macambira e do ribeirão 

Anicuns, sendo delimitado por uma faixa de 50 m de cada margem do Macambira e de 100 

m de cada margem do Anicuns.  Foram escolhidas, previamente, na região de influência do 

projeto, áreas para implantação de núcleos habitacionais, para implantação de Unidades de 

Conservação Ambiental, para espaços recreativos ambientais e obras de melhoria de 

bairros. O projeto prevê também obras de drenagem e pavimentação. Figura 03. 

Nos estudos de concepção foram respeitadas as disposições do Plano Diretor de Goiânia, 

que dispõe sobre uso e ocupação do solo urbano, principalmente no que diz respeito às 

Zonas de Proteção Ambiental. São definidas como Zonas de Proteção Ambiental I - ZPA-I - 

áreas “non aedificandi”, as faixas bilaterais e contíguas, com largura mínima de 100 m, a 

partir da margem do ribeirão Anicuns, e de 50 m para o córrego Macambira. As Zonas de 

Proteção Ambiental III - ZPA-III - são faixas de transição contíguas às ZPA - I, onde se 

admitem baixos índices de ocupação. 
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Figura 3: Projeto Global 
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São descritas a seguir, as áreas escolhidas e as principais intervenções que comporão o 

futuro Parque Linear (áreas habitacionais, unidades de conservação ambiental, espaços de 

recreação, drenagem, saneamento e melhoria de bairros), ver Figura 04. 

3.5.2.1. ÁREAS HABITACIONAIS 

Área A 

Situada no Setor Veloso e Parque Oeste Industrial, é formada por algumas áreas 

particulares, compostas de chácaras de fundo de vale. Compreende trechos de mata ciliar 

preservada, convivendo com oficinas de desmanches de carros, bota-fora de entulhos, etc. 

As vias locais estão abertas, porém não asfaltadas.  

Apesar de ser área adjacente a um aglomerado urbano desenvolvido (Vila Canaã, Cidade 

Jardim, Vila Adélia, Bairro Goiás), esta área é carente de infra-estrutura básica urbana, 

como asfalto e saneamento. 

Em área adjacente, próxima à Avenida Felipe Camarão, está em fase de conclusão a 

construção de um complexo educacional estadual. A região conta também com duas 

escolas municipais e uma estadual. Na área de saúde, esta região conta com 2 centros de 

saúde e um CAIS, o que torna desnecessária a construção inicial de novo centro de saúde. 

O estudo prevê a construção de 38 blocos habitacionais com 608 unidades de habitação, de 
uma creche e de um centro comunitário. 

Na área de equipamentos de esporte e lazer, previu-se a construção de quadras 
poliesportivas para atendimento da comunidade, em área contígua à faixa de preservação 
permanente, na zona ZPA - III. 

Área B 

Situada entre o Bairro Capuava e a Vila João Vaz, é área particular, onde funcionava antigo 
matadouro, hoje desativado. Existem, também, algumas chácaras e hortas, irrigadas pelas 
águas poluídas do córrego Anicuns. 

Nesta área, deverão ser implantados 96 blocos com 1.536 unidades habitacionais.  

Em relação aos equipamentos sociais urbanos, os estudos indicaram a necessidade da 
construção de um centro de saúde, para otimizar o atendimento da demanda local hoje 
existente. Creche, centro comunitário e de estrutura comercial local são outros 
equipamentos necessários para a implantação do conjunto urbano proposto. 
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Figura 4: Áreas habitacionais e de conservação 
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Como a área está inserida nas margens do ribeirão Anicuns, parques e áreas verdes serão 
criados em confluência com a área de preservação ambiental (ZPA - I e ZPA - III), 
permitindo, assim, o desenvolvimento de espaços de lazer para a população assentada, 
bem como para os moradores de bairros próximos. 

Área C (Projeto Itamaracá) 

Área localizada entre a Avenida Perimetral Norte, Setor Perim e Fazenda João Vaz. Foi 
desapropriada recentemente, para implantação de projeto de parcelamento promovido pela 
Prefeitura Municipal de Goiânia, para transferência de famílias em situação de risco, que 
ocupam as margens do córrego Cascavel (Projeto Dom Fernando III - Projeto Habitar Brasil 
/ BID), podendo ser incorporada ao presente projeto. 

Área D 

É composta de áreas públicas e particulares, tendo sido aprovado projeto diferenciado de 
urbanização - Residencial Morumbi para a área. Funcionam hoje, no local, uma escola 
estadual e o Preventório Afrânio de Azevedo, fazendo parte do Setor Gentil Meireles. 
Propõe-se utilizar parte da área para integrar ao parque linear, com equipamentos de lazer e 
cultura, e dotar o restante de infra-estrutura necessária para o assentamento de novas 
famílias e da população dos arredores. 

Para a implantação da política habitacional de relocação e reassentamento populacional, 

deverão ser construídos 78 blocos, com total de 1.248 unidades habitacionais padrão PMG. 

Por ser área que divide bairros de uma região com boa infra-estrutura urbana (Setor Urias 

Magalhães e Panorama Park) de outra região de áreas habitacionais com muitos vazios 

urbanos e topografia acidentada (Setor Gentil Meireles), a necessidade de equipamentos 

urbanos e sociais se torna maior, para atender à demanda hoje existente, que aumentará 

com os novos usos propostos. 

Dessa forma, previu-se a ampliação do número de salas de aula na escola estadual 

existente no local (Escola Estadual Enuncie Weaver), a transformação do preventório em 

Centro Cultural de Artes, Ofícios e Música, além da construção de creche, centro 

comunitário, posto de saúde e posto policial. 

Adicionalmente, foi reservada uma área para a construção de um shopping popular de 

comércio local, pólo gerador de empregos para a população residente. 

Na segunda parte da área, localizada em zonas ZPA - I e ZPA - III, projetou-se um grande 

parque municipal, com construção de teatro de arena, pistas de bici-cross, piscinas, quadras 

poliesportivas, etc., levando-se em conta a necessidade de espaços de lazer públicos. 
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Área E 

Situada na Vila São Luiz e Setor Criméia Oeste, a área encontra-se hoje degradada, 

observando-se depósitos de entulho, coleta de areia das margens do ribeirão Anicuns, 

assoreamento do córrego, esgotos a céu aberto, etc. Situada próxima à área D, usufruirá da 

maioria dos equipamentos urbanos. 

Contando com escolas municipal e estadual em suas adjacências, foi reservada uma área 

para habitação, prevendo-se a construção de 14 blocos, com 224 unidades habitacionais 

padrão PMG, além de 2 quadras poliesportivas. 

3.5.2.2. UNIDADES DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 

O projeto prevê a criação de três Unidades de Conservação Ambiental a serem recuperadas 

e preservadas: 

a) UCA 1 - área situada nas nascentes do córrego Macambira indo até o encontro com 

córrego Buriti; 

b) UCA 2 - área situada na região oeste, ocupação eminentemente rural, nas 

proximidades do Residencial Cidade Verde, parte da Fazenda Santa Rita, nas 

proximidades da nascente do ribeirão Anicuns, incluindo a foz do córrego Taquaral; 

c) UCA 3 - área situada na confluência do ribeirão Anicuns com o córrego Botafogo e rio 

Meia Ponte, envolvendo as duas margens do ribeirão Anicuns e do rio Meia Ponte, até 

o encontro deste com o ribeirão João Leite. 

Essas áreas serão objeto de estudos específicos quando do desenvolvimento dos projetos 

executivos, de acordo com os objetivos de uso a serem definidos em conjunto com a 

população envolvida através de consultas populares previstas no projeto que serão 

efetuadas pela equipe da Prefeitura de Goiânia. 

Propõem-se, ainda, projetos de recuperação das áreas de preservação permanente, 

especialmente as ZPA - I, com a revegetação dos fundos de vale e sua proteção, através de 

ações que garantam não somente a recuperação das áreas de nascentes e faixas ciliares 

da bacia do córrego Macambira e ribeirão Anicuns, mas também a sua preservação futura. 

Essa ação deverá se pautar, prioritariamente, pela conscientização da população ribeirinha 

e dos proprietários de áreas, sobre a necessidade de preservação. Entretanto, se 

necessário, deverá ser aplicada a legislação existente, com uma fiscalização eficiente e 

eficaz. 
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Mais que simplesmente criar e implantar essas unidades caberá ao poder público tornar 

essas áreas úteis, controlando processos de degradação e ocupação irregular, de forma a 

propiciar a requalificação desses locais sob o ponto de vista urbano e ambiental, 

transformando-as em bens públicos, com reflexos diretos na qualidade de vida da 

população. 

Nesse sentido está sendo elaborado o Projeto Macambira - Anicuns que contempla diversas 

atividades na área de influência direta do empreendimento. Foram definidos preliminarmente 

sete atividades ao longo do projeto, sendo uma pista de cavalgada contornando a UCA 3, 

um heliporto também na UCA 3, vinte e dois espaços recreativos completos, treze espaços 

recreativos médios, cinco espaços recreativos pequenos, sete pontes elevadiças e as áreas 

de recuperação ambiental nas faixas de preservação permanente dos dois cursos d’água 

envolvidos. Está sendo proposto um estudo de zoneamento dessas unidades de 

conservação baseado nos limites e condições distintas existentes em cada área. 

3.5.2.2.1. Projeto Conceitual para as UCAs  

Apresentação 

As três áreas onde se inserem as Unidades de Conservação Ambiental deverão ser objeto 

de intervenções orientadas visando suas recuperações, conservação do meio ambiente e a 

integração deste com as áreas urbanizadas do entorno diretamente afetadas. 

O Projeto Conceitual é a versão preliminar dos estudos, abrangendo a conceituação geral e 

um início do detalhamento para as UCAs, servindo como ponto de partida para a discussão 

com a prefeitura e a população. 

Objetivos 

 Proteger e recuperar as áreas de fundos de vale e adjacências; 

 Promover racionalmente a ocupação das áreas do entorno; 

 Definir e delimitar os diferentes tipos de ocupação dos recursos urbanos e naturais; 

 Promover a educação ambiental; 

 Promover a cidadania através de práticas de lazer, cultura e esportes; 

 Criar espaços de interação homem / natureza; 

 Promover a readaptação fundiária; 

 Definir conceitos de zoneamento que adequem os usos previstos nas UCAs. 
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Zoneamento 

A partir dos objetivos traçados, após os levantamentos de campo e do diagnóstico da 

situação urbana de cada área, foi proposto um zoneamento geral, com a ressalva que cada 

projeto atenderá os limites, as condições, as características e as vocações específicas para 

cada UCA. 

São previstos nas UCAs os usos de educação ambiental, convivência com a natureza, 

pesquisa, recreação, atividades esportivas, apoio e administração, cursos e atividades 

econômicas visando a sustentabilidade de cada unidade. 

A aplicação desse zoneamento poderá ocorrer parcialmente nas diferentes UCAs e tal fato 

não implicará em prejuízo na recuperação / conservação das mesmas. 

Foram definidas sete zonas de diferentes usos: Zona Imediata, Zona de Uso Extensivo, 

Zona de Uso Intensivo; Zona de recuperação, Zona de Uso Especial, Zona de Experimento 

e Extensão e Zona de Uso Conflitante.  

UCA 1 - Parque Buriti 

INTRODUÇÃO 

A reconstituição da flora e da fauna do córrego Buriti se torna uma prioridade e exige 

estudos específicos, a fim de tornar possível a reestruturação do ecossistema original, 

sendo uma ação com forte resultado na inclusão social no processo de formação da 

cidadania. 

Esse estudo baseia-se na construção desse novo cenário, onde a mata reconstituída 

integrar-se-á ao contexto urbano e, o Parque Buriti, oferecerá à população local e do 

entorno equipamentos urbanos diversos que possibilitem o processo educativo de respeito e 

preservação da natureza. 

SITUAÇÃO DA ÁREA 

A área encontra-se em parte ocupada e degradada, são cerca de 30 imóveis dentro da faixa 

de proteção ambiental ao longo das avenidas Palmeiras e Maurício Gomes de Ribeiro que 

serão removidas. Outras habitações existentes nas avenidas Berlim e Itália, mesmo não 

estando dentro da faixa dos cinqüenta metros, representam um forte entrave à implantação 
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do conceito de área de conservação ambiental, suas retiradas também seriam bastante 

convenientes. 

Na área a vegetação pretérita é representada por duas manchas ainda existentes, mas 

bastante simplificadas, necessitando de um manejo controlado de espécies da flora regional. 

O córrego sofre com processos de assoreamentos em vários pontos e lançamento de 

esgotos “in natura” em sua cabeceira, logo após o muro do condomínio horizontal fechado 

denominado Jardins Florença. Ao longo de seu leito são identificados processos erosivos e 

um pequeno trecho revestido com gabiões. 

USOS 

Visando o atendimento da população próxima e de toda a cidade foram propostos vários 

usos para o futuro parque sendo indicados usos como:  

- Contemplativo (Praça das Águas, Praça da Terceira Idade, Praça Luau, Belvedere, 

Trilhas, Praça Cultural, Playgrounds, Quiosques, Esculturas Marco e Portais); 

- Esportivo (Clube Buriti, Pista de skate, Ciclovia, Pista de Cooper, Equipamentos de 

Ginástica e outras prática esportivas); 

- Cultural (Oficinas, Centro Comunitário e Arena ao ar livre); 

- Educativo (Parque Escola, Estufa/Laboratórios, Orquidário, Borboletário e Estação 

Memória); 

- Serviços (Administração, Lanchonetes/Sanitários, Estacionamento e Sistema Viário); 

- Aquisitivo/Sustentabilidade (Cursos, Clube Buriti, Floricultura, Estação Memória e 

Borboletário).  

A Figura 05 mostra a proposta de urbanização para o Parque Buriti, localizado na UCA 1, 

nascentes do córrego Macambira.  
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Figura 5: Parque Buriti 
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UCA 02 - Parque Pedreira 

INTRODUÇÃO 

O Parque Pedreira do Morro, com 10,2 hectares de área, situa-se no contexto geográfico do 

Morro do Mendanha, elevação com visibilidade marcante no horizonte oeste da cidade. O 

sítio físico possui uma configuração trapezoidal recortada por curso d’água onde massas de 

vegetação sobressaem-se à parte antropizada formada por pastagens. 

O relevo é íngreme e recortado na sua forma natural por uma pedreira, hoje desativada, que 

possui potencial para utilização para eventos culturais e/ou práticas esportivas. A 

acessibilidade principal ao parque dá-se pela Avenida Pedreira situada no bairro Ipiranga. 

CONCEITO DO PARQUE 

Criar um destino diferenciado para eventos ao ar livre, voltado ao lazer e esportes de 

aventura, associados à educação ambiental. O local será um novo ponto de encontro e 

estará preparado para a realização simultânea de eventos, shows musicais, encontros e 

atividades ecumênicas. 

Será também um centro de educação ambiental com viveiro e classes especiais para 

utilização da rede escolar e dos visitantes. 

Outros equipamentos serão inseridos, tais como: duas praças de vizinhança destinadas à 

população do entorno com atividades associadas ao seu cotidiano (caminhadas, estações 

de ginástica, “uma academia na natureza”), um setor especial para crianças (Praça dos 

Bacuris), circuitos de aventuras, atividades concomitantes com o calendário de eventos de 

aventura, projetos ambientais, culturais, etc. 

ZONEAMENTO DO PARQUE 

A distribuição espacial das atividades no parque foi desenvolvida em função do potencial 

paisagístico, da acessibilidade e das características topográficas locais : 

 Setor de Eventos; 

 Circuito de Aventuras; 

 Bosque; 

 Circuito das Águas; 

 Educação Ambiental; 

 Praça dos Bacuris; 

 Praças de Vizinhança.  
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SERVIÇO AO VISITANTE 

Cinco edificações abrigarão os Núcleos de Serviços, que atenderão aos seguintes 

programas: 

 entrada principal / Pórtico 1 - Portaria, informações, sanitários e administração; 

 setor de eventos - Lanchonetes e sanitários; 

 setor de educação ambiental - Lanchonetes, lojas, ambulatório e sanitários; 

 entrada do alto / Pórtico 2 - Portaria, informações, sanitários e lanchonete (belvedere); 

 circuito de aventuras - Sanitários, lanchonete e locação de equipamentos. 

MOBILIÁRIO / COMUNICAÇÃO VISUAL 

O parque será equipado com mobiliário adequado ao uso público composto de: 

 bancos, bebedouros, telefones públicos, lixeiras, luminárias, floreiras, brinquedos, 

elementos para ginástica, jatos d’água, pergolados e treliças; 

 pórticos de entrada, esculturas, monumentos, torres; 

 sinalização interna: placas com a planta do parque, de identificação local, indicativas 

de direção, relógios. 

INFRA-ESTRUTURA 

A infra-estrutura abrangerá o fornecimento de energia elétrica, água tratada, tratamento dos 

efluentes, irrigação e drenagem das águas pluviais. O parque deverá contar com sistema de 

segurança específico para os três portões de acesso e um contingente circulando em seu interior. 

Entre as providências ambientais esse projeto prevê o levantamento das nascentes 

existentes na área e sua proteção e manutenção, recuperação de áreas degradadas e um 

plano de gestão dos resíduos sólidos. 

O fechamento e proteção do arque será feito com arborização. 

UCA 03 - Parque das Águas 

INTRODUÇÃO 

A UCA 03 compreende uma área de vital importância para a cidade pela sua extensão e 

localização, principalmente em relação ao encontro do rio Meia Ponte e ribeirão João Leite, 

os dois mananciais que abastece Goiânia e, ainda nela estar também a foz do ribeirão 
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Anicuns e do córrego Botafogo. É uma área ainda quase não ocupada sendo em boa parte 

uma planície de inundação já com algumas habitações. 

A necessidade de se recuperar e preservar as áreas de mananciais e espaços físicos 

naturais e torná-los bem público da coletividade, torna a área da UCA 03 um desafio para as 

autoridades. 

Apesar de todas as ações agressivas do processo de ocupação urbana que dilapidaram 

espaços ambientais importantes, será ainda possível, resgatar e transformar essa área, 

através de ações que possibilitem seu uso de maneira racional, planejada, integrada e 

educativa. 

O Parque das Águas é uma proposta de recomposição desse cenário urbano e propiciará à 

população, com a recuperação de áreas degradadas e a instalação de equipamentos e 

serviços adequados à concepção e conservação da área, melhoria na qualidade de vida e 

responsabilidade ambiental. 

USOS PROPOSTOS 

Será dado um uso diferenciado, privilegiando a educação ambiental, o ecoturismo e a pesquisa, 

respeitando o zoneamento para as UCAs e possibilitando uma maior conservação da área. 

A elaboração dos usos para o Parque das Águas demandou uma grande abrangência, nos 

quais se inseriu usos contemplativo, esportivo, cultural, educativo, serviços, aquisitivo-

sustentáveis e pesquisa. 

a) Uso Contemplativo - Criação de Locais de Interação Social 

 Praça dos Lagos; 

 Caminhos; 

 Charretes; 

 playgrounds; 

 praça da terceira idade; 

 quiosques; 

 praça cultural; 

 palafitas; 

 trilhas; 

 esculturas Marcos; 

 portais. 
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b) Esportivo - Criação de Locais de Prática Esportiva 

 quadras esportivas e campos de futebol; 

 pista de skate; 

 ginásio de esportes; 

 pedalinho e canoagem; 

 pista de cooper; 

 ciclovia; 

 trilhas de cavalos; 

 equipamentos de musculação; 

 outras práticas esportivas. 

d) Cultural - Criação de Locais de Formação Social 

 centro comunitário; 

 oficinas; 

 teatro de arena; 

 estação memória. 

e) Educativo - Centro de Educação Ambiental 

 parque escola; 

 estufa / Laboratório; 

 viveiro de plantas; 

 cooperativa de horticultura; 

 horticultura. 

f) Serviços - Apoio à População 

 guarda florestal; 

 guaritas; 

 administração; 

 restaurante / lanchonete; 

 sanitários; 

 estacionamento; 

 vias internas asfaltadas; 

 cocheiras para cavalos; 

 abrigo para charretes; 

 área de piquetes para cavalos. 
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g) Aquisitivo / Sustentabilidade 

 cursos; 

 cooperativa de horticultura; 

 floricultura; 

 alimentação; 

 estação memória. 

3.5.2.3. ESPAÇOS DE RECREAÇÃO 

Os espaços de recreação foram divididos em três categorias: Espaço Recreativo Ambiental 

Básico, Espaço Recreativo Ambiental Médio e Espaço Recreativo Completo, sendo 

localizados de acordo com o Projeto Básico Ambiental. 

Os locais escolhidos para implantação dos espaços de recreação foram definidos em função 

de suas localizações, condição ambiental, domínio e ocupação. Praticamente todos se 

encontram degradados, desocupados e são de domínio público. 

O Espaço Recreativo Ambiental Básico será um espaço de menor porte visando atender 

apenas a população local, contando com equipamentos como: parque infantil, estação de 

ginástica, áreas para estar e contemplação e mobiliários como bancos, lixeiras e luminárias. 

O Espaço Recreativo Ambiental Médio será um espaço de porte intermediário para atender 

a população local e vizinhanças, contando com parque infantil, estação de ginástica, 

quadras de esportes, posto guarda ambiental e mobiliários, como bancos, lixeiras e 

luminárias. 

O Espaço Recreativo Ambiental Completo será um espaço de maior porte em condições de 

atender a população em geral, contando com equipamentos, além dos previstos nos 

espaços de porte intermediário, como: sede administrativa, salão coberto para atividades, 

sanitários, quiosques, anfiteatro natural e lagos. 

Complementando ou interando esses espaços foram projetados também uma Pista de 

Caminhada, uma Ciclovia, estacionamentos e pontes. 

A pista de caminhada será implantada ao longo de todo  parque com piso intertravado de 

concreto, material semi-permeável, sendo contornado por duas faixas gramadas de 0,80 m 

de largura cada uma e meio fio de 10 cm, totalizando 1,00 m cada faixa. 
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A Ciclovia também será implantada ao longo de todo o parque e estará separada da pista de 

caminhada por uma faixa gramada e terá piso de terra batida. 

Os estacionamentos estarão dispostos próximos aos espaços recreativos ambientais e as 

pontes serão de madeira locadas ao longo do parque linear para facilitar o acesso de um 

lado para outro do parque.  

3.5.2.4. DRENAGEM 

As obras de macrodrenagem previstas no Projeto Macambira - Anicuns consistem em 

pequenas retificações e regularizações do leito menor dos cursos d’água, mantendo o 

revestimento em leito natural vegetado sempre que possível. 

O revestimento com gabiões ou em concreto deverá ser utilizado somente em casos 

restritos, nos quais se deseja garantir que não ocorram erosões que possam prejudicar 

obras do sistema viário, isto é, só deverão ocorrer nas proximidades de pontes e bueiros, 

estima-se que estas intervenções não ultrapassarão 5% da extensão dos cursos d’água. 

Preliminarmente está previsto a retificação de aproximadamente 0,7 km de leito no córrego 

Macambira e 1,1 km no ribeirão Anicuns. 

Estão previstas também obras nos trechos finais de galerias do sistema de microdrenagem 

que descarregam nos leitos dos canais principais de macrodrenagem, são dispositivos de 

captação e de caixas de amortecimento de vazões. 

As obras de arte existentes no trecho, em sua quase totalidade pontes, atendem às 

finalidades propostas, cabendo as seguintes ressalvas: 

A ponte de ligação do Jardim Leblon com a região da Cidade Jardim pela Avenida 

Macambira (sobre o ribeirão Anicuns) é insuficiente para o adequado atendimento da região, 

com limitação da circulação de veículos e pedestres, devendo ser elevada e ampliada já que 

possui apenas uma pista. Essa obra está orçada em R$1.500.000,00; 

A ponte na Avenida Marechal Rondon (sobre o ribeirão Anicuns) deverá ser elevada, uma 

vez que durante chuvas intensas as águas chegam a atingir a parte inferior do tabuleiro; 

A ponte da Avenida Nerópolis deverá ser objeto de estudos, considerando que durante 

chuvas intensas a obra chega a ser coberta pelas águas do ribeirão Anicuns, indicando 

necessidade de intervenções o local. 
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Também estão projetadas e previstas duas novas obras de arte: 

Ponte sobre o ribeirão Anicuns ligando a região da vila Santa Helena ao setor Gentil 

Meireles / Vila Clemente orçada em R$1.000.000,00; 

Bueiro no córrego Macambira com objetivo de dar continuidade à rua Egerineu Teixeira 

(ligação da vila Mauá ao Parque Industrial) orçado em R$170.000,00. 

3.5.2.5.  INTERCEPTOR DE ESGOTOS DA MARGEM ESQUERDA DO ANICUNS 

A concessionária do serviço de coleta e tratamento de esgoto de Goiânia, Saneamento de 

Goiás S.A. - SANEAGO - já implantou uma rede de interceptores de esgoto para 

encaminhamento para a ETE - Anicuns, recentemente inaugurada, no trecho em questão do 

Projeto Macambira - Anicuns, falta apenas o interceptor da margem esquerda do ribeirão 

Anicuns, cujo projeto já se encontra elaborado e a obra em processo licitatório, sendo a 

mesma já licenciada pela Agência Ambiental de Goiás através da Licença de Instalação nº 

058/96 através do processo nº 6301.364/92. 

3.5.2.6. MELHORIAS DE BAIRROS 

O componente Melhoria de Bairros refere-se a um conjunto de intervenções nos bairros 

próximos do Projeto Macambira - Anicuns visando cobrir lacunas existentes em termos de 

infra-estrutura e equipamentos públicos, nesse sentido estão previstas obras de 

pavimentação, galerias pluviais, urbanização de praças, reformas e ampliações de escolas e 

postos de saúde, implantação de creches, quadras esportivas, ginásios de esportes, centros 

comunitários e outros. 

Na primeira etapa serão contemplados os bairros Jardim Leblon, Setor Progresso, Setor 

Perim, Vila João Vaz, Bairro Capuava, vila São Paulo, Vila São José, Setor São Francisco, 

Setor Ipiranga, Parque Industrial Móoca, Setor Rodoviário e Bairro Esplanada do Anicuns. 

Esses bairros foram selecionados considerando os critérios de antiguidade, maior 

população, carência e maior densidade demográfica. 

Nesse componente do Projeto Macambira - Anicuns estão previstos investimentos da ordem 

de US$ 39,0 milhões, segundo estimativa preliminar da Prefeitura de Goiânia, sendo assim 

distribuídos: 

a) Recuperação de áreas verdes, fundos de vale e nascentes - parques urbanos 

(Parque Macambira - Anicuns, Cascavel, Vaca Brava, Botafogo, Serrinha, Santa 
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Rita, Jardim Botânico e arborização de vias), estando estimado o valor de US$ 18,0 

milhões; 

b) Sistema viário ( Central de Controle de Tráfego de Área - CTA -, pavimentação, 

abrigos em paradas de ônibus, ciclovia, sinalização viária e obras de correção de 

traçado viário), para esse sub componente estão previstos US$ 13,0 milhões; 

c) Equipamentos sociais (atendimento a crianças, jovens e idosos, equipamentos de 

saúde, equipamentos de lazer e equipamentos de cultura), estando previstos US$ 

8,0 milhões.   

3.6. PLANOS E PROGRAMAS COLOCALIZADOS 

Goiânia completou 70 anos com uma população de aproximadamente 1,1 milhões de 

habitantes e com uma concentração urbana de mais de 99%. Foi um crescimento muito 

rápido para uma cidade concebida inicialmente para 50 mil habitantes, o que produziu 

diversas desigualdades sociais, tendo como uma das conseqüências à ocupação de áreas 

inadequadas como fundos de vale e de risco para a população. 

No ano de 2000, segundo dados da prefeitura, a cidade já possuía um déficit habitacional de 

58 mil moradias, sendo 7 mil só em áreas de risco, próximo a cursos d’água, fundos de vale, 

redes de alta tensão, margens de rodovias e ferrovias e outros. Essa ocupação promoveu a 

deterioração de zonas de preservação ambiental e o uso indevido do solo. 

A partir dessa realidade o município, com apoio de outras esferas de governo e de órgãos 

internacionais, vem atuando em várias frentes no enfrentamento desse problema, com 

ações nas áreas de habitação, sistema viário, saneamento básico, preservação e 

recuperação ambiental, objetivando a promoção da qualidade de vida do goianiense, dentre 

os quais se destacam. 

3.6.1. Programas Habitacionais 

a) Programa Habitar Brasil - 1998 

Construção de 732 unidades habitacionais com recursos do Ministério das Cidades e 

Tesouro Municipal. 

b) Programa Habitar Brasil - BID (Projeto Dom Fernando) 

Programa em andamento que beneficiará 934 famílias com recursos do Banco 

Interamericano de Desenvolvimento e do Tesouro Municipal. 
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c) Programa Pró-Moradia/97 - Jardim Goiás 

São 559 famílias beneficiadas que ocupavam área de risco no Jardim Goiás com 

financiamento da Caixa Econômica Federal. 

d) Programa Pró-Moradia/97 - Cidade Legal 

Construção de 480 apartamentos e regularização fundiária beneficiando 2008 famílias 

com recursos do FGTS e Tesouro Municipal. 

e) Programa Construindo com Você 

Construção de 270 alicerces com recursos do Tesouro Municipal e do Governo do 

Estado. 

f) Programa Morar Legal - Regularização Fundiária 

Regularização de 8.500 imóveis com recursos do Tesouro Municipal. 

g) Programa Habitar Brasil - BID - Projeto Habitar Cerrado 

 Construção de 434 unidades habitacionais com recursos do BID e Tesouro Municipal. 

3.6.2. Projetos Viários 

Avenida Leste-Oeste 

A Avenida Leste-Oeste é um Importante eixo viário ligando o centro da cidade com a região 

oeste até o conjunto Vera Cruz, cujo greide foi lançado sobre o antigo leito da ferrovia 

projetada para o local e que se encontra desativada há vários anos. O projeto está sendo 

implantado em etapas dependendo de repasses do Governo Federal através de emendas 

no Orçamento Geral da União - OGU, no ano de 2003 mais um trecho foi concluído pela 

prefeitura. 

Marginal Botafogo 

Avenida que acompanha o leito do córrego Botafogo no sentido Sul/Norte, com sua última 

etapa prevista para conclusão em 2004, seu início deu-se ainda na década de 80. 
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Marginal Cascavel 

Também acompanha o curso d’água de mesmo nome, paralela a marginal Botafogo até a 

Leste-Oeste iniciando-se na região Sul. Encontra-se em execução sem uma previsão ainda, 

de conclusão. 

3.6.3. Saneamento Básico 

A inauguração da Estação de Tratamento de Esgotos - ETE Anicuns em 2003, localizada ao 

lado da UCA 3, foi um grande marco do saneamento básico da cidade, obra iniciada a 

muitos anos com várias paralisações por falta de recursos. Precedendo a ETE, foram 

implantados interceptores nos principais córregos de Goiânia como, Botafogo, Cascavel, 

Macambira e Capim Puba, todos em ambas as margens, e do ribeirão Anicuns na sua 

margem direita, o da margem esquerda está em processo licitatório para sua implantação. 

Essas ações são importantes para a recuperação dos cursos d’água que drenam a cidade 

que, juntamente com projetos e programas como o do Parque Linear do Macambira e 

Anicuns, são fundamentais para a melhoria ambiental da cidade.  

3.6.4. Unidades de Conservação 

A prefeitura tem implantado o Sistema Municipal de Unidades de Conservação e Parques 

Urbanos de Goiânia - SMUC/GNA, tendo já sido elaborada a minuta do projeto de lei de 

regulamentação dessas áreas, paralelamente a isso a Secretaria Municipal do Meio 

Ambiente - SEMMA, vem desenvolvendo um programa de caracterização de 87 unidades de 

conservação já cadastradas e em grande parte regulamentadas, algumas delas estão 

localizadas na área de influência do Projeto Macambira - Anicuns. A Figura 06 e o quadro 
01 a seguir, localizam e caracterizam as unidades de conservação regulamentadas no 

município. 
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Figura 6: Unidades de Conservação 
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Quadro 1: Caracterização das unidades de conservação de Goiânia - 2004 

N.º Unidade de 
Conservação Localização Aspecto Físico Aspecto Institucional Área  (m²) 

01 Bosque dos Buritis 

Entre as Ruas 01, 29, Avenida 
Assis Chateaubriand e Al. dos 
Buritis - entre os setores 
Central e Oeste 

Possui um museu de 
artes, lago, calçadão 
externo e interno(este 
necessitando de 
reforma) com barras 
de exercícios, 
alambrado em torno, 
lanchonete e sanitário

Criado no Plano Original de 
Goiânia - 1938 124.800,00 

02 
Parque Educativo 
(Zoológico - Lago 

as Rosas) 

Entre Al. Das Rosas e Avenida 
Anhanguera - Setores Central 
e Oeste 

 

Reserva remanescente do 
Plano Original e 
transformada em parque 
pela Lei Orgânica 7.412 de 
30.11.71 

315.000,00 

03 Parque Mutirama 
Entre as Avenidas Araguaia, 
Contorno e Independência - 
Setor Central 

Possui playground, 
brinquedos eletrônicos, 
um planetário(UFG), 
pistas de skate, 
quadras poliesportivas, 
calçadão externo e 
interno, réplicas de 
dinossauros, bosque, 
lanchonete e 
sanitários, bancos e 
alambrados. 

Área desmembrada do 
Bosque Botafogo, 
inaugurada em 25.06.69, 
autarquia Lei 6.132 de 
05.06.84 

98.800,00 

04 Parque Municipal 
Gentil Meireles 

End: Rua Gioto e Avenida 
Cândido Portinari  Quadra 41- 
Conj. Gentil Meireles 

Possui área de 
convivência, 
recreação, deporto e 
lazer. É importante 
ressaltar que o parque 
possui nascentes. 

Aprovado pelo Decreto n.º 
1503 de 03/12/92. 39.889,50 

05 Parque Botafogo 

Entre as Avenidas Araguaia, 
Independência e Contorno- 
Setor Central e Ruas 200-A e 
200-B- Setor Leste Vila Nova 

Fora dividido em duas 
partes: Área 1; Mata 
com espécies nativas 
e várias nascentes 
com caminhos, estares 
com mesas, bancos e 
lagos. Área 2; pista de 
cooper e de bicicross 
com boxes, 
lanchonetes com 
sanitários e chuveiros, 
arquibancada, quadra 
polivalente e de 
peteca. 

Previsto no Plano Original 
de Goiânia 1938 
Criado como Parque 
Municipal pela Lei Orgânica 
de Abril de 1989, art. 9°. 
Das disposições 
transitórias. 

172.033,06 

06 Parque Areião 

Entre a Al. Coronel Eugênio 
Jardim Avenidas Americano 
do Brasil e Edmundo P. de 
Abreu, Rua 90, Avenida 
Areião, Avenida 5ª Radial - 
Setores Marista, Sul e Pedro 
Ludovico 

Foram implantadas a 
pista de Cooper 
(contornando toda a 
área do parque) e a 
iluminação da mesma, 
01(uma) estação de 
ginástica, 02(dois) 
estacionamento e um 
lago, grade em torno, a 
fim de proteger o 
mesmo (com guarita). 

Área remanescente 
considerada reserva no 
Plano Original - 1938 

215.021,00 

07 
 

Parque Sulivan 
Silvestre (Vaca 

Brava) 

Entre as Avenidas T-3, T-5, T-
10, T-15 e Rua T-66 entre os 
Setores Bueno e Jardim 
América 

Possui 2 barras de 
exercícios, calçadões 
interno e externo (com 
metragem), um lago 
(com patos e peixes). 

Área destinada a Parque 
Publico. 
Lei Municipal n.º 7.897, de 
junho de 1999. 

77.760,00 

08 Parque Carmo 
Bernardes 

Entre Avenida Parque 
Atheneu, Ruas 105, 29 e 205 - 
Parque Atheneu e Jardim 
Mariliza 

Foram implantados  
pista de cooper, 
estações de ginástica 
e playgrounds. Prédio 
sede da administração 
e vigilância local. 

Área destinada à 
preservação e ao lazer, 
transformada em parque em 
1990 com a Lei Orgânica 
Municipal 

638.109,00 

09 Parque Liberdade 

Entre Al. Da Liberdade, 
Avenida Venerando  Freitas, 
Rua J-10, Al. da Republica e 
Avenida Belo Horizonte- Setor 
Jaó 

 

Reserva remanescente do 
Plano Original e 
transformada em parque 
pela Lei Orgânica 7.412 e 
30.11.71 

10.969,64 
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10 Jardim Botânico 

Entre Alameda do Contorno, 
Avenida Botânico, Avenida 
Jardim Botânico e Avenida 
Antônio de Queiroz Barreto - 
Setor Pedro Ludovico 

 

Contemplado no plano 
original de Goiânia e 
posteriormente foi escolhida 
outra área na reserva verde 
que fazia parte do Parque 
linear. 
Lei Municipal n.º 7.800, de 
05 de maio de 1998. 

1.000.000,00 

11 

Parque Linear 
Botafogo (trecho: 

Avenida 83 - 
Avenida 136) 

Delimitado à jusante pela 
Avenida 83, à montante pela 
Avenida 136, invasão da Rua 
115 em terras do Estado e 
uma posse urbanizada legal 

Águas altamente 
poluídas e margens 
antropizadas. 

Definida no Plano Diretor 
10.01.35  

12 Parque l Curitiba     

13 
Área verde - 

Parque Laranjeiras 
- Buracão 

Nascente do córrego Vitória 

Grande erosão usada 
para depósito de lixo, 
que se tornou uma 
área urbanizada na 
nascente do Córrego 
Vitória. 

Lei Municipal  n.º 7.723, de 
08 de setembro de 1994. 32.111,27 

14 Parque Taquaral 

No Residencial Goiânia - Viva, 
às margens do Córrego 
Taquaral, entre a Avenida 
Gabriel Henrique de Araújo, 
Al. Parque Taquaral, Al. 
Goiânia Viva e Rua GV-17 

Possui ao longo do 
córrego parte da mata 
ciliar, o terreno se 
encontra alagado(à 
margem do córrego), 
coberto de vegetação 
arbustivas e rasteira. 

Criado na aprovação do 
loteamento do Decreto n.º 
2005, de 25 de julho de 
1995, Diário Oficial n.º1468, 
Lei Municipal n.º 6.063, de 
19 de dezembro de 1983 e 
Lei Federal n.º 6.766, de 
dezembro de 1979. 

109.655,00 

15 
Parque Itatiaia - 

Bosques da UFG 
Campus II 

O principal  acesso constitui-
se dos elos da Avenida Goiás 
(Norte), Avenida Perimetral 
Norte, Avenida São Francisco 
e Rodovia GO-080. Conj. 
Itatiaia. 

Havia quadras e 
playgrounds que foram 
depredados, e há 
projetos para a 
implantação do 
Parque(este cortado 
por um veio d’água). 

Lei Municipal n.º 7.671 de 
29.11.96 213.300,00 

16 Bosque da Índia 
Diacuí 

Entre as Ruas Perimetral e 
Acara, Al. Rio Vermelho, Rua 
Caiapó entre as Quadras 19, 
20 e 21 - Conjunto Aruanã I 

 

Criada com o Conj. 
Habitacional  Lei Municipal 
8.268 de 11.07.77, Lei 
Estadual 4.526, de 31.12.71 
e Decreto Municipal 705 de 
06.11.78 

14.126,97 

17 

Bosque 
Bougainville 

(Parque 
Laranjeiras) - “A” 

Entre a Al. Da Laranjeiras e 
Rua B-4 Parque das 
Laranjeiras 

 

Criado com o Conjunto 
Habitacional Lei Municipal 
n.º 7.295 de 19 de abril de 
1994. 
 

76.950,00 

18 
Bosque Dep. José 

Eduardo de S. 
Nascimento 

Entre Ruas Borges Teixeira, 
Joana, César Neto - Parque 
das Amendoeiras 

 
Área pública Municipal, 
criada com o parcelamento 
em 26.08.80 

28.321,44 

19 Bosque  Parque 
das Laranjeiras-“B” 

Entre Ruas DF-15 e Avenida 
Dom Fernando - Pq. das 
Laranjeiras 

 

Criado com o conjunto 
habitacional 
Lei Estadual 4.526 de 
31.12.71 e Lei Municipal n.º 
7.295 de 19 de abril de 
1994. 

11.980,00 

20 
Bosque Jardim 

Atlântico (próximo 
ao Privê Atlântico) 

Entre Avenida Boulevard, 
Avenida das Amendoeiras, 
Travessa 1, Travessa 2 e Rua 
J. Rocas - Bairro Jardim 
Atlântico. 

 
Criado no momento do 
parcelamento - Decreto 
Municipal 675 - 30.09.76 

23.800,00 

21 

Parque Municipal 
Morro dos 

Macacos (Conjunto 
Vera cruz) 

Entre as Avenidas Senador 
Ramos Caiado, Vinícius de 
Morais e Leopoldo de Bulhões 
- Conjunto Vera Cruz 

Há meio-fios, pista de 
caminhada interna 
Possui nascentes do 
Anicuns (degradada 
pela criação de porcos, 
das invasões nela 
consolidada). 
Há também um campo 
de terra, e invasões de 
espaço verde. 

Criado no ato do 
parcelamento - Decreto 
Municipal 140 de 15.03.79 
Lei Municipal n.º 7.846, de 
setembro de 1998. 

228.936,63 

22 

Fundo de Vale 
Córrego 

Macambira (Setor 
Faiçalville) 

Entre as Al. Ana Maria Morais 
Velano, Avenida Nadra 
Bufaiçal, Al. Alcides Araújo 

 
Criado no ato do 
parlamento. Decreto 
Municipal 261 de 01.10.80 

533.000,00 
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23 
Bosque Sítios de 

Recreio M. 
Bernardo Sayão 

Entre Rodovia BR - 153, 
Avenida das Sibipirunas, Al. 
das Mangubas e Avenida 
Floresta. 

 
Criado no ato do 
parlamento - Decreto 
Municipal 658 de 14.11.77 

448.178,35 

24 
Reserva Ecológica 

- Conjunto 
Residencial Prata 

Entre Al. América, Ruas Sr. 
22, Sr. 35 e Sr.11  
Condomínio Recanto das 
Minas Gerais. 

 

Criado no ato do 
parcelamento - Loteamento 
em vias de aprovação (maio 
- 1991) 

6.304,76 

25 Bosque Fazenda 
Gameleira 

Área do sr. Lourival Lousa - 
Parque Louzandes.  Área particular que está 

sendo loteada (maio/1991)  

26 
Parque Ecológico 
Setor Jaó - Beija- 

Flores 

Praça J-22, entre as Ruas J-
22, J-24 Al. J-28, Avenida 

Prof. Verenando de Freitas 
Borges - Setor Jaó 

Área degradada e 
invadida. Ambiente 
totalmente 
antropizado. Nesta 
área acumula águas 
que afloram do lençol 
freático. 

Lei n.º 8012 de 12 de 
setembro de 2000 27.800,00 

27 Mata Jardim 
Curitiba 

Entre as Avenidas Do Povo, 
Oriente e Rua JC-14 Jardim 
Curitiba 

 

Criada no ato do 
parcelamento. 
Parcelamento de natureza 
social não aprovado 

403.100 

28 
Parque Cascavel    

(nascente do 
córrego Cascavel ) 

Entre Avenida Guarapari, 
Leblon, Alameda Aliança, 
Ruas do Siri, da Palombeta, 
da Ostra, Avenida Guarujá e 
Avenida Copacabana. 

 

Área destinada a 
preservação  de Lei n.º 
7.674 de 29 de novembro 
de 1996. 

287.850,00 

29 Reserva Shangry - 
Lá 

Quadras T, U, V, W, X, Y, 
entre Rua Guaranis, na 
Cataguazes, via Goiazes e via 
Goianazes - SETOR Shangry-
Lá 

  86.757,27 

30 Parque Municipal - 
Paço 

Entre Avenida PL-1, Avenida 
Deputado Jamel Cecílio, 
Avenida PL-2. Parque 
Louzandes (região Leste de 
Goiânia) 

 Decreto n.º 1531 de 
10/12/92 Diário Oficial 1013 599.948,15 

31 Parque Linear 
Curitiba 

Situa-se na região Noroeste 
de Goiânia - entre a Vila 
Mutirão e o Jardim Curitiba 

Contém uma área de 
mata de galeria que se 
encontra preservada. 

Cabeceira do Córrego 
Fundo, cuja área da 
nascente foi parcelada de 
forma clandestina em 
chácaras. 

305.500,00 

32 Bosque Chácara 
do Governador Setor Chácara do Governador.    

33 Bosque Parque 
das Amendoeiras 

Setor Parque das 
Amendoeiras    

34 Bosque Macambira 
(Setor Faiçalville) 

Entre as Al. Ana Maria Morais 
Velano , Avenida Nadra 
Bufaiçal, Al. Alcides Araújo 
Romão Al. Abel Soares de 
Castro -Rua Presidente 
Rodrigues Alves e rua F-37, F-
38 e F-39 Setor Faiçalville 

Possui nascente do 
córrego Macambira, 
possui também meio-
fio em torno do bosque 
(algumas partes não, 
pela ausência de 
asfalto). Alguns lotes 
estão invadindo o 
bosque(cerca de dois). 

Lei  Municipal n.º 7.730, de 
30 de setembro de 1997. 407.534,16 

35 Morro do Além 

Situado na região Norte, 
vizinho dos loteamentos Gentil 
Meireles, Mª Dirce, Vila 
Clemente, Setor Perim  e  
Progresso 

O morro se encontra 
depredado, loteado e 
desmatado. 

Depredado, tanto pelo 
parcelamento quanto pela 
abertura da Rodovia 
Perimetral Norte 

 

36 Morro do Aranha Entre o cemitério Jardim das 
Palmeiras e o Setor Fama.    

37 Morro do 
Mendanha 

Jardim Petrópolis, saída para 
Trindade saída Oeste de 
Goiânia 

Área loteada e com 
processo erosivo 
acelerado. Ocupado 
com antenas de 
transmissão de sinais 

  

38 Morro do Serrinha     

39 Bosque Fundo de 
Vale (Jardim 

Fundo de Vale entre Avenida 
A e Ruas 3, 4 e 5  Criado no ato do 

parlamento - Dec. Municipal 10.800,00 
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Goiás) 28 de 22.09.50 

40 Bosque Setor 
Universitário 

Rua 225 com Avenida 
Universitária 

Área doada, com 
ocupação consolidada. 

Área estadual 
remanescente do Plano 
Original de Goiânia 

146.160,00 

41 Parque Amazonas Avenida T-15 com 81 - Parque 
Amazonas  

Criado no ato do 
parlamento - Dec. Municipal 
14 de 31.01.65 

8.550,00 

42 Parque Cidade 
Jardim 

Entre Ruas Jaime Vilhena, 
Padre Conrado, Avenida Atílio 
Corrêa Lima e Al. Adílio 
Ferreira. 

 

Criado no ato do 
parcelamento. Decreto 
Estadual 43 de 31.03.57 e 
Decreto Municipal 567 de 
30.04.87 

2.200,00 

43 Parque Represa do 
Jaó 

Entre Avenida Vereador José 
Monteiro, Al. Pampulha, Avenida 
Meia Ponte - Santa Genoveva e 
Avenida Contorno da Represa do 
Setor Jaó e Vila Negrão de 
Lima e Setor Meia Ponte. 

Após a desativação da 
represa, começou o 
processo de invasão 
da área, que está 
totalmente invadida 

Regatas Jaó (Lei 8.875 de 
14.07.80 272.500,00 

44 Parque Santo 
Hilário 

Entre Rua Pádua Oliveira, Rua 
Gabriel Neto Amarante e José 
Hermano 

 
Criado no ato do 
parcelamento - Decreto 
Municipal 98 de 17.09.55 

8.400,00 

45 
Bosque Fundo de 

Vale (Jardim 
Goiás) 

Fundo de Vale entre as ruas 7, 
56 e 46 - Jardim Goiás  

Criado no ato do 
parcelamento. Decreto 
Municipal 18 e 22.09.50 

 

46 
Reserva Particular 

- Reserva do sr. 
Perseu Matias 

Entre as Ruas Floriano 
Roosevelt, Vila Brasil, parte 
das Quadras 4, 5, e 16; Quadras 
7, 6, e 17 e chácaras 4, 5, e 7 até 
o Córrego Cascavel 

 

Tombada pelo IBAMA 
(portaria 341 de 31.07.84) 
como reserva ecológica. 
Loteamento “Parque 
Anhanguera” aprovado pelo 
Decreto nº 03 de 02.01.55 

50.000,00 

47 Parque Ecológico - 
Parque dos Ipês Parque dos Ipês 

È dividido em zonas, 
sendo uma degradadas 
e outra constituída por 
áreas naturais e áreas 
em litígios. 

  

48 Ano 1994 - Parque 
Municipal 

Final da Alameda Leger e Rua 
Goya, ao lado da A P.M. 4 e 
fundo com o Ribeirão Anicuns 
- Setor Residencial Morumbi 

 Decreto: 242 de 31/01/94 
D.O: 1096 46.350,27 

49 Ano 1996 - Parque 
Municipal 

Rua R-17, Rua R-08 com Rua 
R-15 - Setor Solar Santa Rita  Decreto: 2807 de 21/10/96 

D.O: 1771 
19.506,04 
A.P.M 08 

50 Parque Municipal 
Rua GR-17 com Rua GR-20, 
divisa com limite da rede 
elétrica - Setor Grande Retiro 

 Decreto: 1.827 de 14/06/96 
D.O: 1.680 20.083,95 

51 Parque Municipal 
Ao longo do Córrego Caveiras 
e paralelo à Rua Ceará - Setor 
Jardim Nova Esperança 

 Decreto: 2571 de 13/09/96 
D.O: 1747 

32.900,69 (A 
P.M. 07) 

52 
Parque Municipal 
Ione Martins do 

Carmo 

Ao longo do Córrego 
Caveirinha e R. Amélio J. do 
Carmo - Setor Jardim Ipê 

 Decreto: 3346 de 09/12/96 
D.O: 1.805 19.968,28 

53 Ano 1997 - Parque 
Municipal 

Alameda Meia Ponte - Setor 
Recanto do Bosque  Decreto: 1.938 de 03/07/97 

D.O: 1.913 
131.669,35 (A 
P.M.) 

54 Parque Municipal Alameda do Capim - Setor 
Recanto do Bosque  Decreto: 1.938 de 03/07/97 

D.O: 1.913 24.266,47 

55 Parque Municipal Avenida Parque - Setor 
Residencial Granville  Decreto 2.880 de 20/11/97 

D.O: 1.995 
49.529,28 (A 
P.M. 29) 

56 Parque Municipal 
Rua SB-17 com SB-22 com 
SB-15 com SB-13 - Setor 
Residencial Solar Bougainville 

 Decreto: 2.881 de 20/11/97 
D.O: 1995 

 
 
48.918,82 

57 Parque Municipal 
Rua CV-20, fundo da Rua CV-
28, ao lado da A P.M. 12 - 
Setor Residencial Center Ville 

 Decreto: 2.492 de 18/09/97 
D.O: 2057 

65.344,43 
(A P.M. 15) 

58 Parque Municipal 
Rua FL-22 com Rua FL-21 - 
Setor Residencial Parque das 
Flores 

 Decreto: 2635 de 09/10/97 
D.O: 1969 10.356,85 

59 Parque Municipal A P.M. 5 - Setor Parque das 
Flores  Decreto: 2.635 de 09/10/97 

D.O: 1969  

60 Parque Municipal A P.M. 06 - Setor Residencial 
Parque das Flores  Decreto: 2.635 de 09/10/97 

D.O: 1969 74.247,03 

61 Parque Municipal Rua FL-10 ao lado da A P.M. 
09 - Setor  Parque das Flores  Decreto 2.635 de 09/10/97 

D.O: 1969 74.247,03 

62 Parque Municipal 
Avenida Carolina Cândida 
Cabral com Rua CP-21 - Setor 
Carolina Parque 

 Decreto: 1.978 de 10/07/97 
D.O: 1915 9.180,19 
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63 Parque Municipal 
Carolina Cabral 

Rua CP-12 - Setor Carolina 
Parque.  Decreto: 1.978 de 10/07/97 

D.O: 1915 44.511,42 

64 Parque Municipal Rua R-19 - Setor Solar Santa 
Rita  Decreto: 2.882 de 20/11/97 

D.O: 1995 12.004,61 

65 Parque Municipal Rua JH-37 com Rua JH-1 - 
Setor Jardim das Hortências  Decreto: 420 de 18/09/98 10.871,17 

66 Parque Municipal Rua JDA-13 - Setor Jardim 
das Aroeiras  Decreto 1.833 de 18/09/98 

D.O: 2.205 14.919,27 

67 Parque Municipal Rua do Bosque com Rua Jr-11 
- Setor Jardim Real  Decreto: 1.967 de 19/10/98 

D.O: 2.199 20.248,68 

68 Parque Municipal 
Rua SV-03 com Alameda 
Higino Pires Martins - Setor 
Residencial Solar Ville 

 Decreto: 1.052 de 03/06/98 
D.O: 2.117 8.283,20 

69 Parque Municipal 
Rua Acreúna com Rua 
Ricardo Rocha - Setor Resid. 
Solar Ville 

 Decreto: 1.052 de 03/06/98 
D.O: 2.117 41.104,00 

70 Parque Municipal Rua SV-18 com Rua SV-21 - 
Setor Residencial Solar Ville  Decreto: 1.052 de 03/06/98 

D.O: 2.117 18.182,63 

71 Ano 1999 - Parque 
Municipal 

Rua Madri-09 com Rua Madri-
13 - Setor Jardins Madri  

Decreto: 1.636 de 
19/08/1999 
D.O: 2.371 

67.561,94 (A 
P.M.-08) 

72 Parque Municipal 
Rua MA-06 com Avenida Rio 
da Garças - Setor Residencial 
Olinda 

 Decreto: 957 de 30/04/1999 
D.O: 2.313 

21.471,89 (A 
P.M.-05) 

73 Parque Municipal Rua SB-15 com Rua SB-13- 
Setor Residencial Bougainville  Decreto: 581 de 17/03/1999 

D.O: 2.284 
22.546,38 (A 
P.M.-10) 

74 Parque Municipal 
Rua SB-25 com Avenida Eli 
Alves Fortes - Setor 
Residencial Bougainville 

 Decreto: 581 de 17/03/1999 
D.O: 2.284 

19.171,35 (A 
P.M.-11) 

75 Parque Municipal 
Rua VB-03 com Rua VB-17 - 
Setor Residencial Vereda dos 
Buritis 

 Decreto: 008 de 05/01/1999 
D.O: 2.244 

24.303,41 (A 
P.M.-06) 

76 Parque Municipal Rua G-21 com Rua G-17 - 
Setor Gajaú  

Decreto: 1.350 de 
23/06/1999 
D.O: 2.345 

12.970,95 (A 
P.M.-01) 

77 Ano 2000 - Parque 
Municipal 

Rua Mateus Aires Sirqueira 
com Rua Virginia Rezende - 
Setor Residencial das Acácias 

 
Decreto: 2.383 de 
28/12/2000 
D.O: 2.636 

15.351,68 (A 
P.M.-03) 

78 Parque Municipal 
Avenida Nerópolis com Rua 
PB-01 - Setor Parque 
Balneário 

 Decreto: 728 de 28/04/2000 
D.O: 2.513 

16.065,24 (A 
P.M.-02) 

79 Parque Municipal Avenida Ayrton Senna 
- Setor Portal do Sol I  Decreto: 949 de 30/05/2000 

D.O: 2.528 84.926,01 

80 Parque Municipal Rua SB-33 com Rua SB-28-
Portal do Sol II  

Decreto: 2.098 de 
31/10/2000 
D.O: 2.607 

35.591,48 

 Parque Municipal 
Morro do Além 

Rua Dr. Sebastião Hugo de 
Moraes com Rua HM-5 - Setor 
Residencial Hugo de Moraes 

 
Decreto: 1.861 de 
26/09/2000 
D.O: 2.591 

20.234,19 (A 
P.M.-01) 

81 Parque Municipal 
Ciro Palmerston 

Avenida Lúcio Rebelo com 
Rua RB-15 - Setor Alto do 
Vale 

 Decreto: 313 de 24/02/2000 
D.O: 2.483 79.300,10 

82 Parque Municipal 
Rua SN-8, fundo com o 
Córrego Caveiras - Setor 
Marabá 

 Decreto: 316 de 28/02/2000 
D.O: 2.485 

6.661,46 (A 
P.M.-06) 

83 Parque Municipal 
Rua Coleny  França com Rua 
Vicente  Cunha - Setor Ville de 
France 

 
Decreto: 3.898 de 
26/12/2001 
D.O: 2.841 

32.637,45 

84 Parque Municipal 
Rua Trinidão com Rua 
Cochabamba - Setor 
Residencial Aurora 

 
Decreto: 3.550 de 
31/10/2001 
D.O: 2.805 

20.510,25 (A 
P.M.-01) 

85 Parque Municipal Rua Ademar  Ferreira - Setor 
Orientville  

Decreto: 2.846 de 
30/07/2001 
D.O: 2.751 

15.000,00 

86 Parque Municipal 
Rua Santa Rita (fundo com 
Córrego Gameleira) - Setor 
Residencial Clea Borges 

 
Decreto: 3.032 de 
27/08/2001 
D.O: 2.766 

20.412,21 

87 Parque Municipal 
Rua SR-2 (fundo do Córrego 
Cadeira) - Setor Residencial 
Belo Horizonte 

 Decreto: 469 de 03/03/2002 
D.O: 2.885 11.300,67 

FONTE: SEMMA 
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3.7. ASPECTOS LEGAIS 

O sistema brasileiro de proteção jurídica ao meio ambiente é amplo e atinge a grande 

maioria dos setores e atividades da sócio-economia. Há leis ambientais federais, estaduais 

e municipais, além de resoluções, decretos, portarias e medidas provisórias, que disciplinam 

as diversas questões que interferem com os atributos ambientais. 

3.7.1. Marco Jurídico Municipal 

O principal instrumento jurídico que rege o uso e ocupação do solo na área onde se 

pretende implantar o Parque Linear e as Áreas de Proteção Ambiental no Córrego 

Macambira e Ribeirão Anicuns é a Lei Complementar nº 031 de 29 de dezembro de 1994, 

também conhecida como Lei de Zoneamento do Município de Goiânia. 

Esta Lei “dispõe o sobre uso e a ocupação do solo nas Zonas Urbana e de Expansão 

Urbana do município de Goiânia e estabelece outras providências urbanísticas”. 

A sua SEÇÃO I, contida no CAPÍTULO III, aborda especificamente as ZONAS DE 

PROTEÇÃO AMBIENTAL. 

O Art. 84 diz “as Zonas de Proteção Ambiental - ZPA - compreendem as Áreas de 

Preservação Permanente, as Unidades de Conservação e as faixas contíguas às Áreas de 

Preservação Permanente e às Unidades de Conservação”. 

O Art. 85 define “as Zonas de Proteção Ambiental são diferenciadas basicamente por suas 

peculiaridades ecológicas e classificam-se em”: 

Zona de Proteção Ambiental-I (ZPA-I), compreendendo as áreas de Preservação 

Permanente; 

Zona de Proteção Ambiental-II (ZPA-II), compreendendo as Unidades de Conservação; 

Zona de Proteção Ambiental -III (ZPA III), compreendendo as faixas de transição 

representadas pelas áreas contíguas às Áreas de Preservação Permanente e ás Unidades 

de Conservação, excetuando-se aquelas áreas parceladas e consolidadas pertencentes às 

Zonas Urbana e de Expansão Urbana do Município; 



                       DERMU 

EIA - PROJETO MACAMBIRA - ANICUNS 
47 

Zona de Proteção Ambiental IV (ZPA IV), compreendendo os espaços abertos, praças, 

parques infantis, parques esportivos, rótulas do sistema viário e plantas ornamentais de 

logradouros. 

O art. 86 afirma “consideram-se Áreas de Preservação Permanente”: 

I - As faixas bilaterais contíguas aos cursos d’água temporários e permanentes, com 

largura mínima de 50 m (cinqüenta metros), a partir das margens ou cota de inundação 

para todos os córregos; de 100 m (cem metros) para o rio Meia Ponte e os ribeirões 

Anicuns e João Leite, desde que tais dimensões propiciem a preservação de suas 

planícies de inundação ou várzeas”; 

II-as áreas circundantes das nascentes permanentes e temporárias, de córrego, ribeirão 

e rio, com um raio de no mínimo 100m (cem metros),podendo o órgão municipal 

competente ampliar esses limites, visando proteger a faixa de afloramento do lençol 

freático; 

III-os topos e encostas dos morros do Mendanha (situado na Área de Influência Direta 

do Parque Linear do Ribeirão Anicuns), Serrinha, Santo Antônio e do Além, bem assim 

os topos e encostas daqueles morros situados entre a BR-153 e o Ribeirão João Leite; 

IV-as faixas de 50m (cinqüenta metros) circundantes aos lagos, lagoas e reservatórios 

d’água naturais ou artificiais como represas e barragens, desde o seu nível mais alto 

medido horizontalmente; 

As encostas com vegetação ou partes destas com declividade superior a 40% (quarenta por 

cento); 

Todas as áreas recobertas por florestas nativas, bem como cerrado ou savana, identificáveis 

e delimitáveis, de acordo o levantamento aerofotogramétrico de julho de 1975, realizado 

pelo Município e também, aquelas identificadas na Carta de Risco de Goiânia de 1991. 

Parágrafo único - Serão, ainda, consideradas com Áreas de Preservação Permanente as 

florestas e demais formas de vegetação quando declaradas por ato do Poder Público, 

destinado a proteger o bem-estar gera, bem como: 

• Conter processos erosivos; 

• Formar faixa de proteção ao longo de rodovias e ferrovias; 

• Proteger sítios de excepcional beleza, valor científico ou histórico. 
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O Art. 87 aborda as os aspectos relacionados as APAs, afirmando que  são coletivamente 

consideradas Unidades de Conservação os sítios ecológicos de relevante importância 

cultural, criados pelo Poder Público, como: 

• Parques municipais; 

• Estações e reservas ecológicas; 

• Reservas biológicas; 

• Jardim Botânico; 

• Área de Proteção Ambiental (APA); 

• Reserva particular de patrimônio natural; 

• Bosques e matas definidas nos projetos de parcelamento do solo urbano; 

• Florestas municipais; 

• Jardim Zoológico; 

• Horto florestal. 

Os Usos Admitidos para estas Zonas Ambientais são discriminados nos artigos 88, 89 e 90. 

O Art. 88 diz que não se admitem, na Zona de Proteção Ambiental I (ZPA-I), quaisquer das 

categorias de uso estabelecidas nesta lei. 

O Art. 89 mostra que se admitem, na Zona de Proteção Ambiental II (ZPA-II), os seguintes 

usos do solo, respeitados as restrições objeto de regulamento próprio: 

Usos tolerados: 

• Habitação unifamiliar (com função de vigilância e zeladoria); 

• Comércio varejista Vicinal, de micro porte; 

Prestação de serviço \local e de Bairro, de micro e pequeno porte. 

O Art. 90 diz que se Admitem na Zona de Proteção Ambiental - III (ZPA-III), os seguintes 

usos do solo, respeitados as restrições objeto de regulamento próprio: 

Usos conformes: 

• Habitação unifamiliar, germinada e seriada; 

• Comércio varejista Vicinal, de micro e pequeno portes; 

• Prestação se serviço \local, de micro e pequeno portes. 
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Usos tolerados: 

• Comércio varejista de Bairro, de micro e médio portes; 

• Prestação de serviço de Bairro, de micro a médio portes. 

Os Índices Urbanísticos admitidos estão previstos nos artigos de 92 a 94. 

O art.92 mostra que nas Zonas de Proteção Ambiental II e IV as edificações devem atender 

às exigências urbanísticas próprias, de acordo com a natureza e dimensão das respectivas 

áreas, a critério do órgão municipal competente. 

O art.93 prevê que na Zona de Proteção Ambiental II -ZPA-III as edificações devem atender 

às exigências estabelecidas para parâmetros urbanísticos para baixa densidade. 

O Art.94 prevê que nas Zonas de Proteção Ambiental não será admitida nenhuma 

edificação que possuir mais de 02 (dois) pavimentos, sendo que A cota entre o piso do 

pavimento térreo e a altura máxima da construção não poderá ser superior a 7,00 (sete 

metros). 

Como se pode ver após esta descrição das Zonas de Proteção Ambiental, estabelecidas na 

Lei de Zoneamento do Município de Goiânia, o Parque linear previsto ao longo do Ribeirão 

Anicuns, estará dentro da faixa da Zona de Proteção Ambiental I- (ZPA I) que prevê como 

área de preservação permanente uma faixa bilateral de 100m ao longo do talvegue , o 

Parque linear previsto ao longo do Córrego Macambira estará, também, dentro da faixa da 

Zona de Proteção Ambiental I- (ZPA I) que prevê como área de preservação permanente 

uma faixa bilateral de 50m ao longo do talvegue desta drenagem. As áreas previstas para 

implantação das APAs tem uso do solo compatível definido pela Lei de Zoneamento. 

Como as intervenções previstas no Ribeirão Anicuns e Córrego Macambira implicarão em 

reassentamento de famílias levantou-se aqui, também, a abordagem da Lei de Zoneamento 

no que diz respeito às Zonas Especiais de Interesse Social - ZEIS. 

O artigo 10 da referida lei caracteriza Zonas Especiais de Interesse Social como áreas 

urbanas delimitadas com o propósito de o poder público sobre elas promover a implantação 

de núcleos habitacionais para a população de baixa renda, regularização dos loteamentos 

ilegais e das posses urbanas situadas em áreas de domínio público ou privado. 

A identificação das Zonas Especiais de Interesse Social foi feita no Art. 55 da Lei de 

Zoneamento classificando-as em: 
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• Zona Especial de Interesse Social I, correspondente às áreas onde se encontram 

assentadas posses urbanas passíveis de regularização; 

• Zona Especial de Interesse Social II, correspondente às áreas onde se encontram 

implantados loteamentos ilegais; 

• Zona Especial de Interesse Social III, correspondente ás glebas sujeitas á incidência 

de uma política habitacional de âmbito municipal, que viabilize o acesso a moradia à 

camada da população de menor poder aquisitivo. 

• As Zonas Especiais de Interesse Social - ZEIS foram posteriormente regulamentadas 

pelo DECRETO Nº 1569 de 07 de junho de 1995 “que dispõe sobre as Zonas de 

Interesse Social - ZEIS e dá outras providências”. 

O Art. 1º do referido decreto dá a mesma caracterização dada no Art. 10 da Lei de 

Zoneamento para as Zonas Especiais de Interesse Social. 

O Art. 2º diz que os objetivos das Zonas Especiais de Interesse Social são: 

• Estabelecer uma destinação social á propriedade urbana; 

• Melhorar a qualidade de vida nas áreas urbanas ocupadas por população de baixa 

renda, através da urbanização e regularização jurídica e urbanística, incorporando-as 

ao sistema urbano da cidade; 

• Induzir o uso e ocupação das áreas urbanas não utilizadas e subtilizadas, para fins 

de habitação de interesse social, de modo a ampliar a oferta e garantir o acesso a 

terra urbana para a população de baixa renda; 

• Assegurar o direito à moradia à população de baixa renda; 

• Estabelecer condições dignas de habitabilidade mediante investimentos em serviços 

e equipamentos urbanos e comunitários; 

• Propiciar a preservação, a proteção e a recuperação ambiental de áreas urbanas; 

• Corrigir situações de risco decorrentes da ocupação de áreas impróprias á 

habitação; 

• Constituir sistemas de gestão democrática na cidade, através da participação da 

comunidade local. 

Este decreto detalha todos os requisitos para o enquadramento de áreas em ZEIS e dá 

critérios técnicos e jurídicos para os Planos de Urbanização das Zonas Especiais de 

Interesse Social 
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Em relação à área de influência do Programa de Melhoria Ambiental do Córrego Macambira 

e Ribeirão Anicuns, cabe ainda fazer referência a Zona de Desenvolvimento Regional 

Macambira-Oeste, prevista no PDIG 2000 e na Lei de Zoneamento, ambos atualmente em 

vigor, e caracterizada como uma faixa lindeira ao Córrego Macambira, no sentido Norte/sul 

da cidade excetuando-se as Zonas Especiais de Interesse Social e a Zona de Proteção 

Ambiental com parâmetros urbanísticos para média densidade e passível de implantação de 

projetos através de Operações Urbanas. 

O processo de revisão do atual Plano Diretor de Goiânia (PDIG 2000) e da lei de 

Zoneamento não modifica na essência o enfoque preservacionista dado às faixas bilaterais 

do Ribeirão Anicuns (100 metros em cada margem) e do Córrego Macambira (50 metros em 

cada margem) apenas muda a nomenclatura adaptando-a ao Sistema Nacional de Unidades 

de Conservação (SNUC) bem como, também, não altera o enfoque dado para as Zonas de 

Interesse Social - ZEIS. Esta última figura deverá ser reforçada com base no Estatuto da 

Cidade.O mesmo acontece em relação aos parâmetros de densidade de seu entorno. As 

propostas de Código Ambiental da capital e de seu Sistema Municipal de Unidades de 

Conservação (SMUC), também, não alteram na essência o enfoque preservacionista das 

faixas bilaterais aos corpos d’água.  

Cabendo lembrar, que o novo Plano Diretor, produto da revisão do PDIG 2000, o Código 

Ambiental e o Sistema Municipal de Unidades de Conservação (SMUC) são instrumentos 

que ainda estão em processo de discussão junto a sociedade e não foram ainda 

definitivamente  aprovados pela  Câmara de Vereadores. 

3.7.2.  Marco Jurídico Estadual 

No Estado de Goiás, a Superintendência Estadual do Meio Ambiente de Goiás - SEMAGO - , 

posteriormente transformada em Fundação do Meio Ambiente - FEMAGO - e hoje Agência 

Goiana de Meio Ambiente e Recursos Naturais - AGÊNCIA AMBIENTAL DE GOIÁS -, é o 

órgão responsável pela execução da Política Ambiental e em especial do Licenciamento 

Ambiental. 

A Legislação Ambiental no Estado data de 1978 quando, através da Lei nº 8.544, de 17/10/78, 

foi implantado o controle da poluição ambiental. O Decreto nº 1.745, de 6/12/79, que 

regulamentou a referida lei, dispõe, em seu artigo 77, inciso X, que “todo e qualquer 

loteamento de imóveis, independentemente do fim a que se destine”, é fonte de poluição, 

sujeitando-se, por isso, ao Licenciamento Ambiental. Este requisito foi reforçado com a 

Resolução CONAMA 001/86, que em seu artigo 2º, XV “ Projetos urbanísticos, acima de 100 
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hectares ou em áreas consideradas de relevante interesse ambiental a critério da SEMA e dos 

Órgãos municipais e estaduais competentes”. Neste caso recomendando o EIA/RIMA. 

No âmbito do Projeto Macambira - Anicuns, o licenciamento pela Agência Ambiental restringe-

se às Licenças Prévia e de Instalação, conforme previsto no Artigo 82, parágrafo único do 

Decreto 1.745/79. Para isso, importa a consideração das áreas de preservação permanente, 

matéria disciplinada nas legislações federal, estadual e municipal. 

A legislação estadual também incide nas áreas destinadas para parque ao longo do Ribeirão 

Anicuns e Córrego Macambira, bem como nas áreas destinadas a APAs, através, 

principalmente, do DECRETO Nº 4.593 de 13 de  novembro de 1995. Este decreto 

regulamenta a lei nº 12.596, de 14 de março de 1995, que dispõe sobre a política florestal 

do Estado de Goiás. Em seu capítulo III referente às Áreas De Preservação Permanente no 

Art. 5º diz que se consideram de preservação permanente, em todo o território do Estado de 

Goiás, as florestas e demais formas de vegetação natural situadas: 

II - ao longo dos rios ou qualquer curso d’água, desde seu nível mais alto, cuja largura 

mínima, em cada margem, seja de: 

a. 30 m (trinta metros), para curso d’água com menos de 10 m (dez metros) de largura; 

b. 50 m (cinqüenta metros), para curso d’água de 10 m a 50 m (dez a cinqüenta metros) de 

largura; 

c. 100 m (cem metros), para curso d’água de 50 m a 200 m (cinqüenta a duzentos metros) 

de largura; 

d. 200 m (duzentos metros), para curso d’água de 200 m a 600 m (duzentos a seiscentos 

metros) de largura; 

e. 500 m (quinhentos metros), para curso d’água com largura superior a 600 m (seiscentos 

metros); 

III - ao redor das lagoas ou reservatórios d’água naturais ou artificiais, desde que seu nível 

mais alto, medido horizontalmente, em faixa marginal cuja largura mínima seja de: 

a. 30 m (trinta metros), para os que estejam situados em áreas urbanas; 

b. 100 m (cem metros), para os que estejam situados em área rural, exceto os corpos 

d’água com até 20 ha (vinte hectares) de superfície, cuja faixa marginal seja de 50 m 

(cinqüenta metros); 
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IV - nas nascentes, ainda que intermitentes, e nos chamados “olhos d’água” qualquer que 

seja a sua situação topográfica, num raio mínimo de 50 m (cinqüenta metros) de largura; 

V - no topo de morros, montes e montanhas em áreas delimitadas a partir da curva de nível 

correspondente a 2/3 (dois terços) da altura mínima da elevação em relação à base; 

VI - nas encostas ou partes destas com declividade superior a 100% (cem por cento) ou 45º 

(quarenta e cinco graus) na sua linha de maior declive; 

VII - nas linhas de cumeadas, 1/3 (um terço) superior, em relação a sua base, nos seus 

montes, morros ou montanhas, fração esta que pode ser alterada para maior mediante 

critério técnico do órgão competente, quando as condições ambientais assim o exigirem; 

O parágrafo único mostra que no caso de áreas urbanas, compreendidas nos perímetros de 

expansão urbana definida por leis municipais, nas regiões metropolitanas e aglomerados 

urbanos, em todo o território abrangido observar-se-á o disposto nas respectivas Leis 

Orgânicas Municipais, Planos Diretores e legislação de uso do solo, respeitada os princípios 

e limites a que se refere este artigo. 

3.7.3. Marco Jurídico Federal 

As leis ambientais federais, atendendo ao ideário constitucional de garantir proteção ao 
meio ambiente natural, são adequadas à realidade brasileira, merecendo destaque para 
este projeto as seguintes: 

• Lei nº 6.938, 31/08/81 - Lei de Política Nacional do Meio Ambiente; 

• Decreto nº 99.274, 06/06/90 - regulamenta a Política Nacional do Meio Ambiente; 

• Lei nº 4.771, 15/09/65, alterada pela Lei nº 7.803, 18/07/89 - institui o Código 

Florestal; 

• Lei nº 9.111, 10/10/95 - trata da proteção da fauna; 

• Lei nº 6.902, 27/04/81 - dispõe sobre Estações Ecológicas e APA’s; 

• Resolução CONAMA nº 01/86 - institui o EIA/RIMA; 

• Resolução CONAMA nº 02/16/04/96 - dispõe sobre a reparação de danos; 

• Lei nº 9.433, 08/01/97 - institui a Política Nacional de Recursos Hídricos; 

• Lei nº 6.924/61 - trata da proteção do Patrimônio Arqueológico; 

• Portaria nº 10, 10/09/86 - trata da proteção do Patrimônio Arqueológico; 
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• Resolução CONAMA nº 237, 19/12/97 - dispõe sobre o Licenciamento Ambiental; 

• Lei nº 9.605/98 - Lei dos crimes ambientais; 

• Decreto nº 3.179, 21/09/99 - especifica as sanções aplicáveis às condutas lesivas ao 

meio ambiente. 

A Resolução do CONAMA nº 237, de 19/12/97, é especialmente relevante para o Projeto 
Macambira - Anicuns, pois se refere, em seu anexo, às obras civis - rodovias, canais para 
drenagem, retificações de cursos d’água, canais e outras obras de arte-, como atividades 
sujeitas ao Licenciamento Ambiental. 

A Legislação Federal prevê 03 (três) tipos de licença ambiental, conforme as diferentes 
fases das atividades. As Licenças Prévia (LP), de Instalação (LI) e de Operação (LO) são 
expedidas pelo órgão ambiental competente dos respectivos entes federativos, nos termos 
dos artigos da Resolução CONAMA nº 237, de 19/12/97, que tratam dos níveis de 
licenciamento e tipos de licença. 

Art. 6º. Compete ao órgão ambiental municipal, ouvido os órgãos competentes da União, 

dos Estados e do Distrito Federal, quando couber, o licenciamento ambiental de 

empreendimentos e atividades de impacto ambiental local e daquelas que lhe forem 

delegadas pelo Estado por instrumento legal ou convênio. 

Art. 7º. Os empreendimentos e atividades serão licenciados em um único nível de 

competência, conforme estabelecido nos artigos anteriores. 

Art. 8º. O Poder Público, no exercício de sua competência de controle, expedirá as 

seguintes licenças: 

- Licença Prévia (LP) - concedida na fase preliminar do planejamento do 

empreendimento ou atividade, aprovando sua localização e concepção, 

atestando a viabilidade ambiental e estabelecendo os requisitos básicos e 

condicionantes a serem atendidos nas próximas fases de sua 

implementação; 

- Licença de Instalação (LI) - autoriza a instalação do empreendimento ou 

atividade de acordo com as especificações constantes dos planos, 

programas e projetos aprovados, incluindo as medidas de controle 

ambiental e demais condicionantes, da qual constituem motivo 

determinante; 

- Licença de Operação (LO) - autoriza a operação da atividade ou 

empreendimento, após a verificação do efetivo cumprimento do que consta 
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das licenças anteriores, com as medidas de controle ambiental e 

condicionantes determinadas para a operação. 

Parágrafo Único. As licenças ambientais poderão ser expedidas isolada ou 

sucessivamente, de acordo com a natureza, características e fase do 

empreendimento ou atividade. 

No que diz respeito ao marco jurídico da legislação federal mais diretamente relacionado as 

intervenções previstas para o Ribeirão Anicuns e Córrego Macambira, pode-se fazer 

referência ao Código Florestal - Lei 4.771 de 15 de setembro de 1965. 

O referido código em seu Art. 2º considera de preservação permanente, as florestas e 

demais formas de vegetação natural, onde não deve existir intervenção antrópica de 

qualquer espécie, principalmente desmatamentos instituindo as seguintes faixas de 

preservação permanente condicionadas a largura do corpo d’água:  

- ao longo dos rios ou de outro qualquer curso de água em faixa marginal 

cuja largura mínima; 

- de 5  (cinco) metros para os rios de menos de 10 (dez) metros de largura; 

- igual à metade da largura dos cursos que meçam de 10 (dez) a 200 

(duzentos) metros. 

- ao redor das lagoas, lagos ou reservatórios de águas naturais ou artificiais; 

- nas nascentes, mesmo nos chamados “Olhos d’água”, seja qual for a sua 

situação topográfica. 

Esta Lei do Código Florestal foi modificada pela Lei 7.511 de 07 de julho de 1986 que entre 

as alterações, modificou a faixa mínima de preservação permanente para 30 (trinta) metros. 

3.7.4. Conclusão 

Dois aspectos são importantes ao fazer o cotejo das legislações municipal, estadual e 

federal. O primeiro é que a legislação municipal hoje em vigor (Lei Complementar nº 031 de 

29 de dezembro de 1994), determina uma faixa de preservação permanente maior que a 

estadual e federal. Enquanto as duas últimas colocam como faixa de preservação 

permanente para corpos d’água de 30 metros bilaterais, a primeira estabelece o mínimo de 

50 metros bilaterais e para o ribeirão Anicuns, objeto de futuras intervenções, 100 metros 

bilaterais.  
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O segundo aspecto é que a legislação estadual, no caso das áreas urbanas e de expansão 

urbana situadas em região metropolitana, aponta como prioritário a aplicação das leis 

municipais (Lei Orgânica, Plano Diretor, Lei de Zoneamento e outras). 

Fica claro, portanto, que o principal marco jurídico é o da legislação municipal, que no caso 

específico é a Lei de Zoneamento do Município de Goiânia.     

A definição dos níveis de Licenciamento Ambiental tem seguido diretrizes cada vez mais 

precisas, evitando-se conflitos de competência. No caso do Município de Goiânia, a Agência 

Ambiental e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente vêm realizando convênios para 

licenciamentos de diversas atividades. 

Em obediência às determinações legais ambientais, especialmente as Resoluções 

CONAMA nos 001/86 e 237/97, o Projeto Macambira - Anicuns será objeto de Licença Prévia 

e Licença de Instalação, conferidas pelo órgão estadual - AGÊNCIA AMBIENTAL DE GOIÁS 

- após a apresentação e aprovação dos competentes estudos ambientais. 
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4. METODOLOGIA 

O presente EIA/RIMA analisa as ações propostas de modo holístico quanto aos atributos 

ambientais. Os principais métodos de referência foram: 

• técnicas "AD HOC" ou espontânea (Arceivala, 1982);  

• listagens de Controle (BISSET, 1983; MUNN,1975);  

• matrizes (BISSET, 1983; MUNN, 1975; SCHLESINGER E DAETZ, 1973);  

• métodos de Superposição de Cartas (BISSET, 1982; CLARK et. al., 1979);  

• métodos Quantitativos (MUNN, 1975; BISSET, 1983; BOLEA, 1977); e  

• redes de Interação (MUNN,1975). 

No Brasil, foram desenvolvidas metodologias a partir da seleção dos métodos mais 

representativos das várias abordagens e daquelas que se adequassem aos interesses do 

estudo. Foram consideradas, nesse sentido, as abrangências do método quanto à natureza 

das atividades a serem analisadas e a sua aplicabilidade em termos de realidade local. 

A metodologia em utilização baseia-se na Resolução CONAMA 001/86, no Termo de 

Referência e possui as seguintes fases:  

• caracterização do empreendimento proposto; 

• definição da área de influência; 

• realização de levantamentos "in loco" para o diagnóstico ambiental; 

• identificação, seleção e análise dos impactos decorrentes do empreendimento; 

• indicação de medidas de controle e medidas mitigadoras aplicadas aos impactos; 

• nova análise de impactos, considerando as medidas propostas; 

• programas de acompanhamento e monitoramento; 

• conclusões e recomendações. 

O uso desses métodos para Estudo de Impacto Ambiental - EIA - da atividade sobre o meio, 

requer, em primeiro lugar, o domínio do conceito de meio ambiente, seguido de um 

conhecimento detalhado de todos os fatores ambientais importantes da área de influência, 

em especial a Direta - AID -, que será  impactada com a implantação da atividade que ali se 

pretende instalar. Esses fatores representam não apenas as condições biogeofísicas da 
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área, mas também as sócio-econômicas e, principalmente, os interesses da comunidade, 

que poderá ser beneficiada ou prejudicada pela implantação da atividade. 

Todo o procedimento metodológico de elaboração do EIA/RIMA será apoiado por um 

detalhado trabalho de campo com metodologia especifica, bem como por fotos aéreas de 

1966, 1999 e 2003, imagens de satélite IKONOS 2001/2002, Land Sat 7, de maio de 2003, 

bandas 5,4,3 RGB e mapas disponíveis em várias escalas. 

Devido ao grande conhecimento da equipe sobre o local e inúmeros trabalhos já realizados, 

os acervos têm sido de muita utilidade na implementação dos estudos. 

Para a identificação dos impactos, foram feitos cruzamentos das ações do empreendimento 

com os atributos ambientais, visando qualificá-los, formando assim um “chec list” dos 

impactos potenciais classificados em positivos ou adversos. Desta lista são retirados os 

impactos significativos através de uma análise de suas magnitudes e importâncias, sendo 

esses então classificados.  

A classificação é feita com os parâmetros: indicadores espaciais - abrangência, intensidade, 

magnitude e influência; indicadores temporais - duração e momento de ocorrência; e 

indicadores probabilísticos - grau de reversibilidade, de mitigação ou otimização. 

Após identificação e análise dos impactos, foram estudadas as possíveis medidas capazes 

de mitigar os impactos negativos, bem como de otimizar os efeitos benéficos (impactos 

Positivos), sugerindo-se, ainda, medidas de acompanhamento e monitoramento da 

qualidade ambiental. Os impactos e medidas mitigadoras possuem a seguinte classificação: 

 IMPACTOS 
a) Influência b) Ocorrência c) Magnitude d) Duração 
 Direta  Planejamento  Fraca  Permanente 
 Indireta  Implantação  Moderada  Temporária 
   Operação  Acentuada  Cíclica 
 
e) Abrangência f) Mitigabilidade g) Reversibilidade 
 Local  Boa  Reversível 
 Regional  Regular  Irreversível 
 Global  Difícil   
 Interna  Não tem   
 
MEDIDAS MITIGADORAS 
a) Natureza b) Fase de adoção c) Permanência 
 Preventiva  Projeto  Curta 
 Corretiva  Implantação  Média 
 Compensatória  Operação  Longa 
 
d) Implementação e) Prognóstico da área 
 Empreendedor  Melhora 
 Poder Público  Sem comprometimento 
 Outros  Comprometimento fraco 
   Comprometimento moderado 
   Comprometimento acentuado 
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5. ÁREA DE INFLUÊNCIA 

Pra permitir a integração e níveis de detalhamento adequados a cada fator ambiental, foram 

definidos para o empreendimento a área de influência indireta e a área de influência direta. 

Essa definição foi feita considerando a Resolução CONAMA 001/86 e os critérios técnicos 

dos meios físico, biótico e sócio-econômico. 

A seguir são justificadas e delimitadas essas áreas de influência, ver Figura 7.  

5.1. ÁREA DE INFLUÊNCIA INDIRETA 

Para o componente físico a sub-bacia do ribeirão Anicuns compõe o limite da área de 

influência indireta por ser esta a área que restringe os efeitos das ações do 

empreendimento. Para o meio biótico esse limite é ultrapassado pela formação dos 

corredores que interagirão com o rio Meio Ponte e com o ribeirão João Leite. Devido ao 

alcance das obras de recuperação ambiental, urbanização e melhoria de bairros, que 

beneficiarão indiretamente todo o núcleo urbano de Goiânia, para o componente sócio-

econômico este foi adotado como a área de influência indireta do empreendimento, pois 

engloba os limites dos outros meios. 

5.2. ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA 

Considerou-se como área de influência direta do empreendimento a área diretamente 

afetada pelas obras de recuperação ambiental, urbanização e melhoria de bairros, 

correspondente a uma faixa de 50 m em cada margem do córrego Macambira e de 100 m 

do ribeirão Anicuns, mais as áreas destinadas às unidades de conservação ambiental e às 

habitações. 
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Figura 7: Área de Influência 
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6. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 

6.1. MEIO FÍSICO 

6.1.1. Clima 

O clima na região de estudo caracteriza-se pela marcante presença de um período seco 

entre os meses de maio a agosto e um período chuvoso entre os meses de outubro a 

março. Esta alternância estacional deve-se à presença, durante os meses secos, do sistema 

de circulação intertropical, comandado pelo Anticiclone do Atlântico Sul e extra tropical, 

derivados da Massa Polar. Por outro lado, durante o período chuvoso, é importante a 

atuação dos sistemas da circulação do ar continental Amazônico e da região do Chaco, 

dinamizados pela ação do ramo continental da Frente Polar Atlântica, fenômeno conhecido 

como ZCAS (Zona de Convergência do Atlântico Sul). 

De acordo com a classificação, Goiânia apresenta clima do tipo”Aw” (Koppen, 1948) - 

Tropical (Strahler, 1975), “controlado por células subtropicais de alta pressão e pela grande 

depressão equatorial que se encontra ente eles”, ou Úmido Megatérmico (Thorntwaite, 

1955), com estação seca de 5 meses e temperatura média mensal sempre superior a 18ºC. 

6.1.1.1. A BASE DE DADOS 

O presente estudo foi desenvolvido em âmbito municipal, utilizando-se informações de três 

estações meteorológicas (Tabela 1).  Ainda foram utilizados dados históricos da estação do 

INEMET (10º DISME), localizada no centro de Goiânia.  

Tabela 1: Relação das estações  meteorológica 
No Localidade Latitude Longitude Altitude Período 

01 Aeroporto Santa Genoveva - FAB 16O37´ 49º13´ 746,0 1996/2001 

02 Escola de Agronomia - UFG 16º40´ 49º16´ 682,0 1994/2002 

03 Fazenda Capivara - EMBRAPA 16O31´ 49º17´ 801,0 1992/2001 

04 10O. Disme - MA 16O.40´ 49O.15´ 741,0 1961/1990 

6.1.1.2.  A GÊNESE DO CLIMA REGIONAL 

A participação da dinâmica atmosférica é importante na definição do clima da região centro-

meridional do Estado do Goiás, que, atuando em conjunto com os atributos da paisagem, 

proporcionam a dinâmica dos fluxos de matéria e energia definidores do próprio clima regional. 
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6.1.1.2.1. A Circulação Regional 

O caráter predominantemente tropical da circulação atmosférica condiciona a existência de 
um ambiente climático marcado pela alta energia durante quase o ano inteiro. A 
diferenciação climática regional verifica-se pela alternância de sistemas de circulação de alta 
umidade em contraste com a presença de sistemas menos úmidos e menos energéticos. 

A atuação dos sistemas de circulação derivados da expansão dos volumes de ar que 

transitam sobre a Amazônia, com forte significância durante o período de outubro a março, 

provoca o tempo instável que caracteriza a estação chuvosa. Nimer (1989), ao tratar do 

clima da grande região Centro-Oeste, destaca a presença da "circulação perturbada de 

Oeste", que carreia para a região de Goiás a umidade necessária para manter o longo e 

intenso período chuvoso. 

"O sistema de circulação perturbada de Oeste decorre do seguinte: do final 

da Primavera ao início do Outono, mas sobretudo no Verão, a região Centro-

Oeste é freqüentemente afetada por ventos de O a NO que acompanham as 

passagens  de linhas de instabilidade tropical (IT) - alongadas depressões 

barométricas induzidas em pequenas dorsais ou altas.  

No seio de uma linha de IT, o ar em convergência acarreta, geralmente, 

chuvas e trovoadas. Tais fenômenos, muito comuns no interior do Brasil, 

especialmente no Verão, parece ter suas origens ligadas ao movimento 

ondulatório que se verifica na Frente Polar Atlântica (FPA) ao contato com o 

ar quente da Zona Tropical. A partir dessas ondulações formam-se ao norte 

da FPA uma ou mais ITs sobre o continente. À medida que a FPA desloca-se 

para N as ITs se movem para E, ou mais precisamente para SE, 

acompanhadas por nuvens e geralmente chuvas tropicais do tipo monçônico" 

(Nimer, op. cit. p.23). 

As perturbações descritas são atualmente analisada no contexto de uma significativa zona 

de convergência, aparentemente controlada pela ZCAS (Zona de Convergência do Atlântico 

Sul). Os efeitos das ZCAS nas chuvas de verão foram sintetizados por Nobre (1988) e  

evidenciam o seu papel na intensificação da frontogênese de Verão, influindo na geração da 

atividade convectiva e na convergência de ar úmido para a região. 

Sob a ação do ar continental úmido, entre outubro e março, são precipitadas quantidades de 

chuvas que variam entre 83,0% (estação Aeroporto Santa Genoveva) a 88,1% (estação 

Escola Agronomia) em relação ao total médio anual, caracterizando uma estação pluvial 
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relativamente intensa, correspondente a seis meses por ano. 

A partir do final do outono até o início da primavera, com destaque para o Inverno, ocorre a 

expansão do Anticiclone do Atlântico Sul sobre a porção central, inflado pela forte atuação 

do Anticiclone Polar Atlântico.  

Os sistemas atmosféricos derivados da circulação desses Anticiclones são portadores de 

elevado grau de estabilidade sobre o continente, embora possam provocar instabilidade ao 

longo do litoral brasileiro e sob a influência da orografia. Em Goiânia, o relevo apresenta-se  

pouco movimentado, não possuindo rugosidade  suficiente para perturbar o fluxo das 

correntes estáveis do Anticiclone do Atlântico Sul, que fluem na região através de ventos 

que sopram de  nordeste e leste. 

Assim, no inverno, sob a influência do sistema de circulação do Anticiclone do Atlântico Sul 

e do Anticiclone Polar, observa-se o tempo estável com tardes quentes e muito secas, em 

contraste com as madrugadas frescas ou mesmo frias. A escassez das chuvas é 

demonstrada pelo percentual em torno de 14% em relação ao total médio anual, 

considerando o período de maio a setembro. 

6.1.1.2.2. Os Atributos Climáticos da Paisagem Regional 

São definidos atributos climáticos da paisagem, os elementos que, direta ou indiretamente, 

estão relacionados com a gênese do próprio clima, interferindo no balanço de energia, no 

balanço hídrico ou nos fluxos do ar sobre a região considerada. 

O atributo relacionado com a posição da área em estudo, situada em torno de 17º30´ a 

18º30’ Sul, determina um elevado aporte de energia solar, com fotoperíodo relativamente 

elevado durante o ano inteiro, com o mínimo de 10,9 horas em junho e o máximo de 13,1 

horas em dezembro. Este ambiente de alta energia luminosa é revertido em elevadas taxas 

de conversão de calor sensível durante todo o ano, refletindo nas elevadas temperaturas 

registradas durante os meses de primavera, verão e parte do outono, tendo como 

conseqüência imediata os elevados valores de evapotranspiração potencial. 

A continentalidade, ou distância das massas oceânicas, também relacionada com a posição 

da área, possui grande influência no comportamento atmosférico regional. Durante o 

período chuvoso, a região recebe com grande intensidade a influência dos sistemas úmidos 

originados na porção central do continente sul-americano, notadamente aqueles 

provenientes da Amazônia, atraídos pela Baixa do Chaco. Por outro lado, durante o período 

seco, com a marcante atuação do Anticiclone do Atlântico Sul associado ao Anticiclone 
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Polar Atlântico, observa-se que, apesar da origem marítima de ambos, esta atuação se 

verifica de forma modificada, com elevado ressecamento advectivo, dado o grande percurso 

continental percorrido pelo fluxo anti-horário destes anticiclones. 

O relevo regional apresenta-se com altitudes que variam entre 920-950 m, no planalto 

Dissecado de Goiânia (seção nordeste e leste), a 700-720 m, nos terraços e planícies da 

bacia do rio Meia Ponte.  A estrutura geológica representada pelos granulitos do Complexo 

Goiano, com intercalações de quartzitos, responde por formas aguçadas e fortemente 

convexizadas no planalto Dissecado de Goiânia (920-950 metros), domínio de formas 

tabulares nos micaxistos do Grupo Araxá, correspondente aos Chapadões de Goiânia (860-

900 metros), formas suavemente convexizadas no planalto Embutido de Goiânia (750-800 

metros) e formas de agradação representada pelos terraços e planícies da bacia do rio Meia 

Ponte (700-720 metros). Portanto, as altitudes, por não serem significativas, não se 

constituem em barreiras orográficas suficientes para modificar o fluxo normal dos ventos, no 

sentido de provocar movimentos turbulentos e correntes convectivas ascendentes, com 

condensação da umidade do ar e, finalmente, nebulosidade e chuvas. Desta feita, o relevo e 

o uso e ocupação do solo interferem mais na definição de campos térmicos, cujas 

temperaturas mais amenas ocorrem justamente nas áreas mais elevadas. 

Em Goiânia, a vegetação natural encontra-se bastante degradada, correspondendo a menos 

de 10% da área do município, dando lugar às edificações nas áreas urbanas e às pastagens 

artificiais na zona rural, sobretudo nos topos interfluviais convexizados, substituindo a mata 

seca e o cerradão. Assim, tanto as pastagens como a agricultura temporária não são 

suficientes nem para reter os excedentes hídricos durante a estação chuvosa, nem para 

conservar a água no solo durante a estação seca. Na área urbanizada, além das 

edificações, as superfícies impermeabilizadas respondem pelo grande fluxo de escoamento 

superficial, com evidente implicação na deficiência de armazenamento hídrico, gerando 

transbordamento do sistema fluvial, que não apresenta dimensões ou competência para 

suportar a elevada torrencialidade pluvial. O baixo armazenamento hídrico no solo e a 

estiagem prolongada agravam a condição de deficiência hídrica, refletindo diretamente na 

vazão dos cursos d’água que acabam aumentando a concentração de poluentes.  

Portanto, é rompido o equilíbrio hidrológico natural, com a alteração do fluxo de água no 

sentido solo-atmosfera, com a diminuição das taxas de evapotranspiração e, 

conseqüentemente, a médio e longo prazos, também dos totais das chuvas,  

comprometendo a vazão dos canais, sobretudo de primeira ordem. 
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6.1.1.2.3. Caracterização dos Elementos Relevantes do Clima Regional 

O tempo atmosférico sobre uma região define-se pelo saldo resultante da modificação dos 

fluxos de entrada e saída de energia e matéria, provocados pelos atributos climáticos da 

própria paisagem regional sobre a radiação solar e sobre os fluxos advectivos da circulação 

regional. A sucessão habitual, considerada em longo prazo, dos montantes representados 

pelos saldos de energia e umidade, expressa o clima regional. 

A partir de então, serão considerados os elementos do clima que, direta ou indiretamente, 

atuam na configuração da organização das paisagens naturais ou construídas. Com os 

dados disponíveis e observações de campo, foram analisados os aspectos relevantes da 

radiação solar: o calor sensível; a evaporação e a evapotranspiração; a umidade do ar; as 

chuvas e o balanço hídrico do solo. 

6.1.1.2.4. A Radiação Solar 

A radiação solar refere-se à emissão radial de energia de um objeto e à energia transferida. 

Portanto, fornece a energia necessária para a evaporação da água contida nas superfícies 

evaporantes como o solo, as superfícies líquidas e as plantas em geral. A energia radiante 

disponível junto ao solo que não é gasta com o processo evaporativo é transformada em 

calor sensível, este medido pelos termômetros e representado pelas escalas de temperatura. 

A tropicalidade da região em estudo é demonstrada pela elevada disponibilidade de energia 

radiante, como se verifica adiante (Tabela 2), onde se observa que o fotoperíodo médio 

anual varia em torno de 12 horas, com o máximo em dezembro, com 13,2 horas, e o mínimo, nos 

meses de junho e julho, com 11,1 horas. O fotoperíodo refere-se ao número de horas em 

que o sol permanece acima da linha do horizonte, desde a manhã até o final da tarde. 

Considerando as perdas energéticas sofridas pelo fluxo da energia radiante até que esta 
atinja a superfície do solo da região, foram estimados os valores da radiação global de onda 
curta e da radiação líquida, utilizando-se como referência os dados médios de insolação 
observados na estação climatológica de Goiânia (INEMET), segundo técnica proposta por 
Ometto (1981). 

A radiação líquida diz respeito aos fluxos compostos de radiação de onda curta e onda 
longa, luz e calor, disponíveis no meio atmosférico, para a realização dos processos naturais 
que dinamizam os ecossistemas, tais como a fotossíntese, os processos que movimentam o 
ciclo hidrológico no processo evaporativo ou, ainda, simplesmente adicionam calor sensível 
na atmosfera. 
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Tabela 2: Indicadores médios da disponibilidade energética na atmosfera regional 
 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Fotoperíodo médio em horas 13,1 12,7 12,2 11,7 11,3 11,1 11,1 11,5 12,0 12,5 13,0 13,2 

Radiação extraterrestre 
(cal/cm2/dia) 968 932 850 743 637 590 620 702 814 903 956 974 

Insolação média diária em horas 
(*) 5,68 5,58 6,57 7,69 8,19 9,01 9,13 8,68 7,16 5,95 5,78 5,55 

Radiação global de onda curta 
(cal/cm2/dia) 490 486 465 446 406 397 426 478 464 502 493 468 

Radiação líquida (cal/cm2/dia) 282 278 264 181 162 153 163 183 193 281 283 273 

Nota: Insolação média com base nas Normais climatológicas de Goiânia (1961-1990) - MA-DNM, 1992. 

A Tabela 2 mostra ainda os valores mensais de insolação, radiação global de onda curta e 

radiação líquida disponível. À análise destes dados, pode-se observar que (Ribeiro, 2000): 

• a insolação é maior nos meses do período seco, embora o fotoperíodo seja menos 

dilatado, pois a estabilidade do ar está associada com baixas taxas de 

nebulosidade.  Nos meses chuvosos, a insolação é menor, estando associada aos 

elevados índices de nebulosidade;  

• os valores da radiação global de onda curta são igualmente elevados durante o 

ano todo, independentemente da duração do fotoperíodo, que, na prática, é 

compensado pelo comportamento da insolação; 

• os valores da radiação líquida variam ao longo do ano, sendo menores durante o 

período seco. A ausência de nebulosidade e a baixa umidade atmosférica atenuam 

o efeito estufa acumulador de calor sensível, tornando mais frias as madrugadas; 

• a menor quantidade de radiação líquida disponível coincide com o período seco, 

quando é menor a disponibilidade de água no solo, o que, de modo geral, provoca 

efeito benéfico na vegetação natural ou cultivada. 

6.1.1.2.5. O Calor Sensível 

As medidas da temperatura do ar são efetuadas com equipamentos (termômetros) 

adequados e em condições padronizadas. Nesse estudo, utilizou-se as informações 

correspondentes às estações climatológicas da Fazenda Capivara - CNPAF-Embrapa 

(1992/2001), Escola de Agronomia da UFG (1994/2002), Aeroporto Santa Genoveva 

(1996/2001), além das Normais Climatológicas para Goiânia (1961/90) do DNM-MA (1992).  
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Figura 8: Temperaturas médias 
em Goiânia - FAB Aeroporto 
Santa Genoveva (1994/2002) 

 

 

 

Fonte: FAB - Aeroporto Santa Genoveva (1996/2001) 

 

 

 

Figura 9: Temperaturas 
Médias em Goiânia  - Escola 

de Agronomia UFG (1994/2002) 

 

 

Fonte: Escola de Agronomia da UFG (1992/2002) 

 

 

 

Figura 10: Temperaturas Médias 
em Goiânia  - Fazenda Capivara 

(1992/2001) 

 

 

Fonte: Embrapa - CNPAF (1996/2002) 
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Goiânia encontra-se caracterizada por uma temperatura média anual entre 22,1ºC (estação 

Escola de Agronomia) a 24,9ºC (Estação Aeroporto Santa Genoveva), com amplitude anual 

entre 4,1ºC a 4,7ºCO. O mês mais quente é setembro (média de 23,4ºC a 26,6ºC) e o mais 

frio, junho (18,7ºC. a 22,5ºC). O mês mais quente ocorre, portanto, em plena primavera, 

correspondendo à passagem do sol pela região, com alta disponibilidade de energia 

radiante. Considerando o grau de ressecamento da paisagem, com pouca umidade no solo 

para ser evaporada, a maior parte da radiação líquida é transformada em fluxo de calor 

sensível.  Por outro lado, o mês mais frio corresponde ao fotoperíodo menor, existindo ainda 

umidade no ambiente para consumir o excesso de radiação líquida.  

A temperatura média das máximas é da ordem de 29,7ºC (tanto na estação Fazenda 

Capivara quanto da Escola de Agronomia da UFG) a 34,2ºC (Aeroporto Santa Genoveva) e 

das mínimas, de 16,7ºC (Escola de Agronomia) a 17,6ºC (Fazenda Capivara). Na 

representação gráfica resultante, observa-se que a média das máximas apresenta os 

menores valores em julho (28,3ºC na Fazenda Capivara a 31,4ºC no Aeroporto Santa 

Genoveva) e os maiores, em setembro (31,5ºC na Fazenda Capivara e 38,4ºC no Aeroporto 

Santa Genoveva). A média das mínimas varia de 16,7ºC (estação Escola de Agronomia) a 

17,6ºC (estação Fazenda Capivara), encontrando-se os menores valores em junho ((9,0ºC 

na Escola de Agronomia, e 14,3ºC na Fazenda Capivara) e os maiores, em setembro 

(24,0ºC na Fazenda Capivara), dezembro (16,7ºC na Escola de Agronomia) e janeiro (20,6ºC 

no Aeroporto Santa Genoveva). 

Com relação às extremas nos diferentes períodos, constatou-se: máxima absoluta variando 

de 36,6ºC em outubro (Aeroporto Santa Genoveva), 38,4ºC (estação do 10º DISME, em 

setembro de 1987) até 31,6ºC nos meses de maio e junho (Escola de Agronomia). A mínima 

absoluta variou de 14,3O.C em dezembro, a 4,9ºC em julho, na estação da Escola de 

Agronomia. Dados das Normais Climatológicas Goiânia (DNM-MA, período 1961-90) 

evidenciam mínimas absolutas que variam de 2,8ºC em julho de 1975, até 14,4ºC em 

novembro de 1965.  

 A presente análise apenas confirma o caráter tropical do clima regional, com elevada 

disponibilidade energética para a realização dos processos naturais. Observa-se a 

existência de variações nas diferentes temperaturas medidas no município de Goiânia, 

justificada pela localização geográfica das estações, considerando principalmente a sua 

situação imediata ou em torno delas quanto à densidade de uso e ocupação, visto que as 

diferenças altimétricas não chegam a ser tão representativas (varia de 682,0 na Escola de 

Agronomia a 801,0 na Fazenda Capivara). 
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Figura 11: Comparação das 
temperaturas médias 

compensadas nas quatro 
estações - Goiânia 

 

 

Fonte: Estações meteorológicas da Escola de Agronomia (1994/2002), Aeroporto Santa Genoveva (1996/2001) , Fazenda 
Capivara (1992/2001) e 10O.Disme (1961/1990). 

6.1.1.2.6. A Umidade do Ar 

O conteúdo de umidade do ar próximo ao solo é extremamente variável no espaço e no 

tempo. Portanto, da mesma forma que varia ao longo do dia, apresenta alterações sensíveis 

de acordo com o uso e ocupação do solo. Das diversas formas para se expressar o 

conteúdo de umidade do ar, a mais difundida é a umidade relativa, como um indicador 

indireto do conteúdo de umidade atmosférica, que considera a relação entre a quantidade 

de vapor d’água presente no ar, e a quantidade necessária para a saturação do ar, sob 

condições constantes de pressão e temperatura (Blair, 1964). 

A umidade do ar é um dos principais determinantes da demanda evaporativa do ar, 

realimentando os fluxos convectivos associados às chuvas de verão. Considerando os 

dados das quatro estações eleitas, observa-se significativa variação anual, que pode ser 

justificada pela sua localização geográfica: a estação Escola de Agronomia, que apresenta 

os maiores valores (média anual de 86,2%, com variação de 89,9% em novembro a 78% em 

agosto), encontra-se localizada em fundo de vale, nas proximidades da barragem do 

córrego Samambaia, enquanto a estação do 10O. Disme, com as menores médias (média 

anual de 65,7%, variando de 76% em dezembro e fevereiro, até 47% em agosto), localiza-se 

na região central de Goiânia.  
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Figura 12: Umidade relativa do ar 
de 4 estações em Goiânia 

 

 

Fonte: Estações meteorológicas da Escola de Agronomia (1994/2002), Aeroporto Santa Genoveva (1996/2001) , Fazenda 
Capivara (1992/2001) e 10O.Disme (1961/1990). 

A tendência das variações da umidade relativa ao longo do ano indica a presença de valores 

mais modestos coincidentes com a atuação predominante do Anticiclone do Atlântico Sul, 

determinante da ocorrência do período seco. Os meses chuvosos apresentam maiores 

médias da umidade relativa, principalmente a partir de novembro até abril. 

6.1.1.2.7. A Evaporação  

A evaporação é o processo físico de transferência da água de superfícies úmidas ou 
superfícies livres de água em contato com a atmosfera. Para que esse processo ocorra, é 
necessário que exista a demanda evaporativa por parte da atmosfera que circunda a 
superfície evaporante e, além disso, essa superfície deve estar suficientemente abastecida 
de água para que o processo seja continuado.  

A demanda evaporativa do ar depende da energia radiante, da temperatura do ar, da tensão 
do vapor d’água contido no ar sobre a superfície evaporante e da velocidade do vento. 
Esses fatores da evaporação são favoráveis na região durante todo o ano. Entretanto, dada 
a sazonalidade do período chuvoso, nem sempre existe umidade disponível no solo para 
abastecer as plantas, que têm nas folhas as mais eficientes superfícies evaporantes da 
natureza. 

O processo de transferência de água no sistema solo-planta-atmosfera se verifica como  
processo de fluxo contínuo, com o controle situado na atmosfera, que inicia o movimento do 
fluxo pela demanda evaporativa do ar. 

A capacidade evaporativa do ar pode ser estimada pelo evaporímetro de Pichê, que simula 
uma superfície evaporante em contato com o ar permanentemente abastecida de água. 
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Figura 13: Evaporação Total  em 
Goiânia 

 

 

Fonte: Estações meteorológicas da Escola de Agronomia (1994/2002) e 10O.Disme (1961/1990). 

A análise das médias mensais da capacidade evaporativa do ar indica a ocorrência de forte 

correlação com a variação da umidade relativa do ar, conforme registrada anteriormente. 

Entre os meses de maio a outubro, o ar mais seco associado aos ventos mais freqüentes do 

Anticiclone do Atlântico Sul provocam maior demanda evaporativa por parte da atmosfera 

junto ao solo: acima de 120 mm mensais. Embora a distribuição evaporativa entre as duas 

estações utilizadas como referência apresente a mesma tendência, constata-se uma menor 

evaporação média mensal na estação da Escola de Agronomia, o que pode ser justificado 

pela própria localização geográfica.  

6.1.1.2.8. As Chuvas 

Com base nas estações relacionadas, a precipitação total média anual em Goiânia situa-se 

entre 1.347,2 mm (estação Aeroporto Santa Genoveva)  a 1.575,9 mm (estação do 10O. 

Disme). A diferenciação evidenciada parece relacionar-se principalmente à ilha de calor 

determinada pelo índice de concreto: enquanto na área periférica as precipitações anuais 

encontram-se em torno de 1.400 mm, como evidenciado nas estações da Fazenda Capivara 

e Escola de Agronomia da UFG, no centro, é superior aos 1.500 mm.  
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Figura 14: Precipitação total 
mensal em Goiânia de 4 estações 

 

 

 

Fonte: Estações meteorológicas da Escola de Agronomia (1994/2002), Aeroporto Santa Genoveva (1996/2001) , Fazenda 
Capivara (1992/2001) e 10O.Disme (1961/1990). 

A concentração das chuvas entre os meses de outubro a março varia entre 83,1% (estação 

Aeroporto Santa Genoveva) a 88,1% (Escola de Agronomia da UFG) da precipitação anual, 

em contraste com os índices registrados na estação seca (maio a setembro). Os meses de 

novembro a março destacam-se por apresentarem somas pluviométricas mensais 

normalmente superiores a 200 mm, com destaque para o mês de dezembro, com índices 

próximos aos 250,0 mm (estações da Escola de Agronomia e 10O.Disme). Já o período 

seco, representado pelos meses de maio a agosto (índices mensais inferiores a duas vezes 

a temperatura média do respectivo mês), tem o mês de julho como o de menor índice 

pluviométrico (normalmente inferior a 5 mm).   

Com relação à intensidade pluviométrica em Goiânia, foram utilizados os dados da estação 

do 10O. Disme (1961/90), cuja informação corresponde ao total pluviométrico máximo da 

série em 24 horas, e da estação do Aeroporto Santa Genoveva, considerada mais relevante, 

embora correspondente a um período inferior (1996/2001), por relacionar o total 

pluviométrico mensal com a duração da chuva no tempo efetivamente ocorrido. O 

tratamento da informação implicou conversão do total pluviométrico de 24 horas na estação 

do 10O. Disme em quantidade de chuva por hora, selecionando também as intensidades 

máximas mensais no período (1996/2001) para a estação do Aeroporto Santa Genoveva. 

Os resultados podem ser observados na representação que se segue.  
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Figura 15: Intensidade 
máxima das chuvas em 

Goiânia 

 

Fonte: 10O. Disme (1961/90) e Aeroporto Santa Genoveva (1996/2001) 

Na estação do 10O Disme a intensidade máxima registrada foi de 5,58 mm/hora, 

correspondente a 134 mm em 24 horas (22/12/72), na estação do Aeroporto Santa 

Genoveva, foi de 9,45 mm/hora em 05/2000, seguido de 7,20 mm/hora em 02/2001.  

Utilizando-se como referência os dados das intensidades médias de chuvas mensais 

registradas no Aeroporto Santa Genoveva (FAB, 1996/2001), observa-se que os valores 

acima de 2 mm/hora ocorrem principalmente nos meses de março, abril e novembro, 

portanto,  tanto no início quanto no final da estação chuvosa. Tal fato de certa forma justifica 

os efeitos pluvioerosivos normalmente registrados no período. 

 

 

 

Figura 16: Intensidade média 
das chuvas em Goiânia 

(1996/2001) 

 

 

Fonte: Aeroporto Santa Genoveva (1996/2001) 

Estudos desenvolvidos por Casseti (1983) na região setentrional de Goiânia, no período de 

1980/81, mostraram intensidades máximas de chuva em 30´ próximas aos 30 mm, como no 

dia 23 de novembro e 17 de dezembro de 1980, 29,2mm e 28,3 mm, respectivamente. 

Observa-se que tais valores correspondem a praticamente 1 mm de chuva por minuto, ou 

seja, a 1 litro de água por metro quadrado, em um minuto de chuva. 
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Goiânia - Relação Precipitação mensal/duração(1996/2001)
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6.1.1.2.9. O Balanço Hídrico do Solo 

O balanço hídrico do solo representa a contabilidade do fluxo da movimentação da água 

sobre ele, tendo a chuva a função de alimentar os reservatórios de água do solo e a 

evapotranspiração, a de retirar essa água através das plantas.  

O processo do balanço hídrico é dotado de um caráter de síntese climática, por envolver, de 

um lado, os aspectos quantitativos e qualitativos do regime pluvial e, de outro, os elementos 

envolvidos com a demanda evaporativa do ar próximo ao solo, como a disponibilidade da 

energia radiante, calor sensível, tensão do vapor d'água e ventos.  

A evapotranspiração potencial representa, em milímetros, a máxima quantidade de água 

demandada pela atmosfera em torno da cobertura vegetal, numa dada condição 

meteorológica. Dessa forma, a evapotranspiração potencial pode ser interpretada como a 

própria necessidade hídrica da cobertura vegetal. 

São muitas as propostas formuladas para estimar a evapotranspiração potencial, com maior ou 

menor grau de aproximação com a realidade regional, mas a baixa disponibilidade de dados 

induziu a escolha da técnica de Thorntwaite, adaptada por Camargo (1971), que leva em conta os 

valores da temperatura e energia radiantes, ajustadas segundo as diferentes épocas do ano.  

O balanço hídrico utilizado como referência no presente estudo corresponde ao município 

de Goiânia. Dados de temperatura e precipitação foram obtidos através do INMET (1961/90). 

O tratamento das informações encontra-se sintetizado através de representação gráfica.  

A evapotranspiração potencial total média anual estimada para o município é de 1.166 mm. 

A comparação entre a evapotranspiração potencial média anual e a precipitação total média 

anual oferece uma primeira aproximação entre as necessidades de água da vegetação e a 

disponibilidade hídrica disponível no solo. Nesse sentido, pode-se notar que existe, em 

termos de totais anuais, um superávit de água da chuva em relação à demanda potencial 

pela cobertura vegetal da ordem de 1,35. Entretanto essa análise não leva em consideração 

a variação da oferta de água pelo regime pluvial ao longo do ano, visto que as variações 

sazonais da evapotranspiração potencial são menos significativas. 
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Figura 17: Balanço Hídrico do município de Goiânia (1961/90) 
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A tabela de memória de cálculo do balanço hídrico para Goiânia (Tabela 3) mostra que a 

maior demanda evaporativa ocorre nos meses da Primavera, coincidindo com a maior 

disponibilidade de calor sensível e menor tensão do vapor sobre as superfícies evaporantes, 

enquanto os meses de maio a agosto  (inverno) apresentam menor evapotranspiração 

potencial em virtude da menor disponibilidade de calor sensível. 

Após a realização do cálculo do balanço hídrico, realizado segundo proposta de Thorntwaite 

& Mather (1955), apresentada por Camargo (1971), foram obtidos os valores dos 

excedentes e deficiências hídricas ao longo do ano.  

O excedente hídrico representa a quantidade de água não utilizada pelas plantas, estando, 

portanto, disponível para o escoamento e armazenamento superficial e subsuperficial. 

Conforme se pode evidenciar (Tabela 3), o excedente hídrico em Goiânia ocorre no período 

de novembro a abril, totalizando 597 mm.  

Nos meses em que a umidade disponível no solo não é suficiente para suprir as 

necessidades das plantas, ocorre a deficiência hídrica. As plantas do cerrado são adaptadas 

para suportar as deficiências hídricas normais que ocorrem na região, mas a maioria das 

plantas cultivadas necessita de irrigação para suportar o período de estiagem. Os valores da 

deficiência hídrica indicam, de modo geral, a quantidade de água a ser aplicada pela 

irrigação, no sentido de suprir a insuficiência de água no solo. 

Os valores estimados da deficiência hídrica total anual corresponde a 188 mm, representada 

por 5 meses, de maio a setembro, período em que a irrigação pode se fazer necessária. 

Tabela 3: Balanço hídrico da localidade Goiânia (1961/90)  
Meses temp. ºC ETP mm P mm ARM mm ETR mm DEF mm EXC mm 
Janeiro 23,8 113 270 125 113 0 157 

Fevereiro 23,8 99 213 125 99 0 115 
Março 23,9 107 210 125 107 0 103 
Abril 23,6 96 121 125 96 0 24 
Maio 22,1 80 36 88 73 7 0 
Junho 20,8 65 10 56 41 24 0 
Julho 22,8 67 6 35 28 39 0 

Agosto 22,9 91 13 19 29 62 0 
Setembro 24,6 110 48 11 55 56 0 
Outubro 24,6 118 171 64 118 0 0 

Novembro 24,0 110 220 125 110 0 49 
Dezembro 23,5 109 259 125 109 0 150 

Ano 23,2 1166 1576  979 188 597 
Nota: Armazenamento máximo 125 mm. Indicie Hídrico 41,5 

Com base na classificação proposta por Thornthwaite (1955), Goiânia apresenta um índice 

hídrico de 41,5, correspondente a um clima úmido megatérmico.  
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Goiânia - Pressão Amosférica
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6.1.1.2.10. A Pressão  

“A pressão do ar, num dado ponto, é uma força exercida em todas as 

direções, por efeito do peso total do ar considerado acima desse ponto. 

Como resultado dos movimentos complexos e constantes do ar; e das 

variações de sua temperatura e do seu teor de vapor d’água, o peso do 

ar sobre um dado ponto fixo varia constantemente” (Blair, 1964). 

Com base nos dados do INEMET (1961/1990) e nos dados da FAB (Aeroporto Santa 

Genoveva, 1996/2001) para Goiânia, em ambas as estações registra-se uma pressão média 

anual de 929,7 mb, com pequena variação ao longo do ano: os menores valores  

encontram-se associados ao período de chuvas (outubro a abril), de certa forma justificando 

a existência da depressão térmica do Chaco, com valores mensais em torno de 927,7 a 

929,7 mb; os maiores valores ocorrem no período de estiagem, principalmente de maio a 

agosto (acima dos 930 mb), atingindo um máximo em  julho, com 932,7 a 932,9 mb, o que 

também evidencia o deslocamento continental do centro anticiclonal do Atlântico Sul. 

 

 

Figura 18: Pressão Atmosférica 
em Goiânia 

 

 

Fonte: Inemet (1961/90) e Aeroporto Santa Genoveva (1996/2001) 

6.1.1.2.11. Ventos 

Considerando-se especificamente os dados da estação do Aeroporto Santa Genoveva 

(1996/2001), visto que os dados da estação Escola de Agronomia da UFG (1994/2002) 

parecem prejudicados pela localização geográfica (predomínio de ventos de NE e SE 

durante o ano todo, o que pode ser justificado pela calha do próprio córrego Samambaia), 

observa-se a existência de duas grandes direções de ventos predominantes (Figura 19 e 

Tabela 4): uma correspondente ao domínio do quadrante NW-NNW, representada pelos 

meses de novembro a março, e outra com direção SSE-ESSE, que prevalece de maio a 

setembro. A transição entre os referidos domínios acontecem nos meses de abril e outubro.  
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Figura 19: Direção predominante 
dos ventos em Goiânia 

 

 

 

  Fonte: Aeroporto Santa Genoveva (1996/2001) 

Tabela 4: Direção predominante dos ventos em Goiânia (1996/2001) 
Mês/direção em graus 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360 C* 

janeiro  35,0 57,5 45,2 52,2 15,2 15,4 16,8 43,4 99,2 172,4 94,2 906,4

fevereiro 54,3 35,3 67,3 58 69 25,8 17,3 24 46,8 99,3 141 73,8 910 

março 45,5 32,0 60,7 70,8 90 33 9,8 17,6 32,6 74,4 145,8 71,6 934,2

abril 55,2 43,6 94,4 122,8 156 50 13,8 10,2 16,4 37,6 57,4 39,8 921 

maio 42,6 31,2 58,8 122,2 200,4 78,2 22,2 15,8 25,8 30,4 44 31,4 937 

junho 35,0 40,5 68,5 106,3 162,2 54 12,7 14,3 15,5 30,3 41,8 35,8 1010,6

julho 47,6 70,0 115 121,6 153,4 65,4 21,2 17,4 19,8 23 30,8 31,4 927,2

agosto 49,4 81,0 156 132,6 165,4 64,2 22,0 16,2 18,4 28,6 33 27 865,2

setembro 47,8 60,0 100,7 113,8 124,2 51,2 22,2 20 27,5 43,8 51,7 37,5 980,5

outubro 61,3 56,0 69,5 81 110,5 50 21,0 29,3 32,8 63 95,5 64,2 900,3

novembro 55,2 27,8 40,2 42,2 53,5 25,3 15,7 20 33,5 88,5 144,5 76,8 761,3

dezembro 42,8 26,2 29,2 31,4 36,3 16,8 10,7 25 49,7 110,2 179,5 83,7 779,5

Fonte: Aeroporto Santa Genoveva (1996/2001) (*) C: calmaria 

O ritmo anemométrico anual encontra-se associado à dinâmica atmosférica regional, ou seja:  

• no período de novembro a março, registra-se o domínio do ar continental Amazônico, 

conhecido como a massa Equatorial Continental, que, atraída pela depressão 

térmica do Chaco, responde pela incidência dos ventos de Noroeste e Noroeste. A 

partir de abril, registram-se as primeiras ingressões dos ventos de sul. Observa-se 

que as ingressões ocidentais (correntes perturbadas de oeste) são favorecidas pelas 

instabilidades de noroeste. “... o anfiteatro formado pelos Andes e a presença da 

Baixa Continental do Chaco (BC) provoca um giro anticiclônico nos ventos e o fluxo 

corta a Amazônia e o Centro-Oeste com correntes perturbadas de NNW e NW e 

mesmo de Oeste, em algumas situações. A maior parte das precipitações de verão 

(... dezembro, janeiro e fevereiro) são oriundas desse tipo de fluxo e que Serra 

(1942) chamou de Massa Equatorial Continental (EC)” (Tarifa et al., 1980). 

Goiânia - Direção dos Ventos
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Goiânia - Velocidade dos Ventos (1996/2001)
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• no período de maio a setembro, constata-se o domínio da massa Tropical Atlântica 

(alísios de SE), que, pela  situação latitudinal em relação ao centro emissor, 

apresenta como maior incidência nos quadrantes SSE-ESE. A partir de outubro, 

inicia a transição associada às ingressões comandadas pelo fluxo amazônico. Nesse 

período, registram-se ingressões mais freqüentes da Frente Polar Atlântica que 

chega a responder pela ascensão da pouca umidade atmosférica existente, 

promovendo chuvas passageiras.  

Com relação à velocidade dos ventos, tendo como referência a média anual de 4,0 m/s, 

observam-se maiores valores no meses de julho a setembro, com 4,4 e 4,2 m/s, 

respectivamente, ratificando o significado do deslocamento do centro anticiclonal do Atlântico 

Sul em direção ao continente, responsável pelo estado de estabilidade atmosférica.  

 

 

Figura 20: Velocidade dos Ventos em 
Goiânia (1996/2001) 

 

 
 

Fonte:  Aeroporto Santa Genoveva (1996/2001) 

6.1.1.3. A SÍNTESE CLIMÁTICA 

Com relação a alterações termohigrométricas em Goiânia, Casseti (1989), com base nos 

dados meteorológicos do 10º DISME - MA, referente à série histórica de 1939 a 1987, 

constatou alterações consideráveis nas temperaturas médias das máximas, médias das 

mínimas e médias compensadas, associadas diretamente ao crescimento populacional.  

Até aproximadamente 1958, as temperaturas médias encontravam-se abaixo da média da 

série analisada. A partir de então, começaram a aparecer irregularidades transitórias, para 

assumirem um comportamento inverso, ou seja, a partir de 1966, passaram a apresentar 

uma tendência térmica crescente, com valores superiores às respectivas médias. Por 

exemplo, a temperatura compensada, na década de quarenta, encontrava-se em torno de 

21,0ºC, enquanto na década de oitenta, aproximou-se dos 23,0ºC, evidenciando um 

acréscimo térmico da ordem de 2ºC. 
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A mesma situação foi observada com relação às médias das máximas ou média das 

mínimas. Enquanto a média compensada da série analisada (1939 a 1987) era de 23,0O.C, 

atualmente registram-se variações de 22,1O.C a 24,9O.C, sendo de 23,2O.C na estação 

referência - 10O Disme (Normais Climatológicas de 1961/90). A média das máximas 

correspondente à série histórica era de 29,3O.C, registrando-se atualmente média de 

29,7O.C a 34,2O.C. A média das mínimas, que era de 16,7O.C, atualmente apresenta valores 

entre 16,7O.C a 17,6O.C. 

A umidade relativa do ar, no início, encontrava-se acima da média da referida série (entre 70 

a 75%).  A partir de 1966, individualiza-se por uma tendência decrescente (entre 60 a 65%), 

reflexo do aumento do calor sensível associado ao aumento do índice de concreto, bem 

como à redução da cobertura vegetal, apresentando valores anuais abaixo da média 

estabelecida. A média da série (1939/87), que era de 67,5%, encontra-se na mesma 

estação (10O Disme, 1961/90) em 65,7%.  

A precipitação, que sempre se caracterizou por oscilações, parece ter assumido um certo 

domínio de valores localizados pouco acima da média da série, sobretudo depois de 1969. 

Acredita-se que, ao mesmo tempo que o total pluviométrico tornou-se mais elevado em 

relação à média da série histórica utilizada (1.505,7mm), as precipitações tenderam a uma 

maior concentração, o que implica torrencialidades com conseqüências catastróficas, 

sobretudo para os fundos de vale, onde a água escoada é conduzida, favorecida pela 

impermeabilização das superfícies. Atualmente registram-se oscilações pluviométricas em 

relação à média da série (1939/87), caracterizando o efeito “domus” condicionado pela ilha 

de calor (Casseti, 1992)1, indo de 1.347,2 mm (estação Aeroporto Santa Genoveva) a 

1.424,1 mm (estação Fazenda Capivara), correspondente a estações periféricas, para 

1.575,9 mm na estação central (10O Disme, 1961/90). 

Considerando a classificação de Koppen (1948), o município de Goiânia encontra-se 

caracterizado por um clima Aw, (úmido, de caráter Megatérmico na classificação de 

Thornthwaite, 1955), com temperatura mensal sempre superior a 18O.C e presença de 

estação seca representada por cinco meses (maio a setembro). 

                                                 

1 Foram detectadas diferenças na temperatura média da ordem de 3O.C (31O.C no centro, de Goiânia e 27O.C. no setor 
meridional - periferia), bem como na umidade relativa do ar: no centro, a umidade relativa encontrava-se em torno de 42%, 
enquanto  na periferia, era de 60%. 
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Figura 21: O crescimento populacional e alterações meteorológicas em Goiânia (1939-1987), p. 116 do 
livro Ambiente e Apropriação do Relevo, do autor. 
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6.1.2. Geologia 

O substrato rochoso do trecho do córrego Macambira e ribeirão Anicuns (trecho 

compreendido entre o córrego Macambira e o rio Meia Ponte), segundo o Mapa Geológico 

da Folha Goiânia - PLGB-, é caracterizado por rochas do Paleoproterozóico, representado 

pelo Complexo Granulítico Anápolis-Itauçu (Marini,1984) - Granulitos Ortoderivados e 

Granulitos Paraderivados, do Mesoproterozóico, representado pelo Grupo Araxá - Sul de Goiás 

(Moreton et. all, 1993), e Depósitos Aluvionares do Quaternário. (Figura 22 - Mapa Geológico). 

O Complexo Granulítico Anápolis-Itauçu compreende um conjunto de rochas gnáissicas de 

alto grau, orto e paraderivadas e tectonicamente intercaladas com direção geral NW-SE. 

Essas rochas apresentam bandamento e textura fina à média e, às vezes, encontram-se 

intensamente milonitizadas. 

Os granulitos ortoderivados são representados por termos básico-ultrabásicos (anfibolitos, 

metagrabos, metapiroxenitos, metaperidotitos, talco xisto, talco-clorita xisto, serpentinitos).    

Os granulitos paraderivados  são caracterizados por gnaisses sílico-aluminosos e quartzo-

feldspáticos, granada gnaisses, rochas calcissilicáticas, diopsídio mármores, granada 

quartzitos e gonditos, associados com gnaisses graníticos e subordinadamente ocorrem 

granulitos ortoderivados associados.  

Moreton (op. cit) dividiu o Grupo Araxá, na região de Goiânia, em duas unidades, 

constituídas de uma unidade gnáissica-xistosa, composta de granada-clorita-muscovita-

biotita-quartzo-xisto e granada-hornblenda-biotita-muscovita-gnaisse, e uma unidade xisto-

quartzítica, constituída de clorita-muscovita-quartzito e muscovita-quartzo-xisto com 

intercalações subordinadas de sericita-quartzo-xisto. 

As rochas do Grupo Araxá são interpretadas como provenientes de sedimentos plataformais 

tipo marinho raso e de uma seqüência argilosa depositada em ambiente marinho. 

Os xistos do Grupo Araxá foram formados pelo metamorfismo de materiais argilosos 

depositados em porções profundas de antigos mares. O aumento da pressão e da 

temperatura pelo soterramento progressivo do pacote transformou as argilas e pequenos 

fragmentos originais em biotita, muscovita e clorita (minerais micáceos), e recristalizou o 

quartzo e o feldspato.  

Os depósitos aluvionares são caracterizados por sedimentos inconsolidados, 

dominantemente arenosos, com níveis de cascalhos e argilas. 
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Figura 22: Mapa geológico 
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6.1.3. Hidrogeologia 

Segundo o Diagnóstico Hidrogeológico da Região de Goiânia (SGM, 2003), ocorrem as 

duas unidades hidrogeológicas armazenadoras e fornecedoras de água subterrânea 

(aqüíferos): um ligado ao manto de intemperismo (solo, rocha alterada e aluviões), 

denominado de aqüífero de domínio poroso, e outro relacionado às rochas subjacentes, 

denominado de aqüífero de domínio fraturado. 

Os tipos porosos são aqüíferos livres e de pequena profundidade, porosidade intergranular, 

onde o fluido ocupa os poros entre os minerais e ou agregados constituintes de corpos 

rochosos, de mantos de alteração (saprolito) e de materiais não consolidados.  

São influenciados pelas variações climáticas sazonais, apresentando flutuações do nível 

freático e muito suscetíveis à contaminação, principalmente nas regiões com maior 

ocupação humana. 

A importância local dos aqüíferos deste domínio está vinculada a vários parâmetros, dos 

quais dois são destacados: a espessura saturada (b) e a condutividade hidráulica da zona 

vadosa . 

Na região, os reservatórios subterrâneos deste domínio apresentam espessuras que variam 

de poucos centímetros a até 50 metros, grande extensão, continuidade lateral e 

homogeneidade.  

Estes aqüíferos desempenham três importantes funções: funcionam como filtros, favorecem 

a recarga dos aqüíferos sotopostos e regularizam a vazão de base das drenagens 

superficiais nos períodos de recessão de precipitações pluviométricas.  

A ausência de aqüíferos do tipo poroso de grande porte deve-se ao fato de a região ser 

constituída, geologicamente, por xistos, gnaisses e quartzitos, rochas pertencentes ao 

proterozóico e que sofreram processos metamórficos, não existindo, assim, porosidade e 

permeabilidade primárias.  

O meio aqüífero fraturado é caracterizado pela inexistência ou presença muito reduzida de 

espaços intergranulares na rocha. Nesse meio, a água se encontra em espaços 

representados por fissuras ou fraturas, juntas ou ainda em falhas,  dentre outros.  
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Nesse domínio, estão incluídos os aqüíferos encontrados primordialmente em rochas 

cristalinas ígneas e metamórficas. São controlados por porosidade secundária de origem 

tectônica, responsável pelo armazenamento e transmissão de água, sendo que o parâmetro 

permeabilidade pode ser expresso pela condutividade hidráulica. 

Com raras exceções, este domínio está limitado a profundidades pouco superiores a 150 

metros, sendo que, em profundidades maiores, há uma tendência de selamento dos planos 

abertos, em função da pressão litostática. 

Estes aqüíferos são aproveitados através de poços tubulares profundos, caracterizados 

desde poços secos a poços que apresentam vazões superiores a 10.000 l/h, sendo que a 

grande maioria apresenta vazões entre 1.000 e 2.500 l/h. 

As águas subterrâneas deste domínio apresentam risco de contaminação atenuada, uma 

vez que os aqüíferos do domínio poroso sobrepostos funcionam como um filtro depurador 

natural, que age como um protetor da qualidade das águas mais profundas. 

A recarga dos aqüíferos deste domínio se dá através do fluxo vertical e lateral de águas de 

infiltração, a partir da precipitação pluviométrica.  

O domínio fraturado em Goiânia pode ser dividido nos sistemas Araxá e Granulito. 

O Sistema Aqüífero Araxá é composto essencialmente por xistos, com reduzidas lentes de 

quartzitos ou quartzo xistos. Apresenta alta densidade de fraturamento vertical.  

Trata-se de aqüíferos descontínuos, livres, anisotrópicos, com condutividade hidráulica 

média muito baixa.  

Em função da pequena porosidade observada nos xistos que predominam nesta área e do 

pequeno ângulo de mergulho da foliação, este sistema apresenta vazões com média da 

ordem de 3.800 l/h.  

O Sistema Aqüífero Granulito é constituído por rochas de alto grau metamórfico 

correspondentes ao Complexo Anápolis-Itauçu, compondo aqüíferos de meio fissurado, 

controlados pela densidade de fraturamento, representado por aqüíferos livres, 

descontínuos lateralmente, anisotrópicos e com condutividade hidráulica média a baixa.  
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6.1.4. Geomorfologia 

Antes de se apresentar um diagnóstico da área diretamente afetada pelos empreendimentos 

propostos (córrego Macambira e ribeirão Anicuns, no trecho ente a confluência do córrego 

Macambira até o rio Meia Ponte), elaborou-se uma caracterização geomorfológica do 

município de Goiânia, com base no mapeamento e compartimentação do relevo (Casseti & 

Nascimento, 1991, apud Casseti, 1992), na escala de 1:40.000. Foram apresentadas 

considerações geomorfológicas gerais sobre a bacia do ribeirão Anicuns e especificamente 

sobre a do córrego Macambira e um trecho do ribeirão Anicuns, entre o córrego Macambira 

e a confluência com o rio Meia Ponte.  

As considerações sobre o córrego Macambira basearam-se em mapeamento 

geomorfológico anterior, na escala 1:10.000, bem como na interpretação de imagens Ikonos 

ao longo de seus tributários, na escala 1:5.000. Também essas imagens contribuíram para a 

caracterização do trecho do ribeirão Anicuns, locais das obras de retificação e canalização 

do curso e da via marginal. Com tais informações, foi possível definir o subcompartimento, 

que auxiliou no prognóstico de impactos e adoção de medidas mitigadoras. 

O município de Goiânia encontra-se inserido no contato entre as estruturas Arqueanas do 

Complexo Goiano correspondente à metade setentrional da área, e as estruturas 

metassedimentares do Proterozóico Médio, relativas ao Grupo Araxá.  

O Complexo Goiano é composto por um conjunto de rochas cristalinas submetidas a 

metamorfismo de grau médio a alto, envolvendo fácies anfibólio e granulito.  

“São bem característicos os alinhamentos estruturais (falhas e 

fraturas) obedientes às direções NE-SW e NW-SE, aos quais, 

freqüentemente, os cursos d’água subordinam-se. O Grupo Araxá 

ocorre na porção meridional do município. Trata-se de um conjunto de 

rochas vulcânica e sedimentar que sofreu metamorfismo de grau 

médio a forte. Resultaram, então, xistos, gnaisses e quartzitos, 

dobrados, fraturados e falhados” (Cunha et. al, 1999)”.  

Com base em Casseti & Nascimento (1991, apud Casseti, 1992), são identificadas cinco 

unidades morfológicas: planalto dissecado de Goiânia, chapadões de Goiânia, planalto 

embutido de Goiânia, terraços e planícies da bacia do rio Meia Ponte (Figura 23). 
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Figura 23: Mapa de Geomorfologia da AII 
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O planalto dissecado de Goiânia (920-950 metros) corresponde à seção nordeste e norte do 
município, além de formas isoladas, como do morro do Mendanha. 

“Vinculado ao domínio granulítico e sustentado por intercalações 
quartzíticas, onde o elevado grau de dissecação encontra-se associado ao 
forte gradiente. Efeito da tectônica quebrante pode ser observado através 
de fortes angularidades no sistema hidrográfico, além da forte incisão dos 
talvegues, o que reflete na produção de vales encaixados” (Casseti, 1992).  

A unidade encontra-se caracterizada por duas subunidades: superfície de formas aguçadas, 
com declives superiores a 30%, correspondente a cristas monoclinais quarzíticas, e 
superfície de formas convexizadas, com declives inferiores a 20%, representando o teto 
orográfico do município.  

Os chapadões de Goiânia (860-900 metros) ocorrem no setor sudoeste do município, 
representados por duas subunidades distintas: a) superfície aplainada, correspondendo a 
restos do pediplano plio-pleistocênico sustentado por quarzitos intercalados a xistos e níveis 
de concrecionamento; e b) superfícies rampeadas, periféricas aos referidos pediplanos, 
caracterizadas por vertentes retilíneas ou relativamente concavizadas, associadas a efeitos 
denudacionais subseqüentes (declives inferiores a 10%). 

O planalto Embutido de Goiânia (750-800 metros) encontra-se localizado entre o planalto 
dissecado e os chapadões de Goiânia. Encontra-se individualizado por duas subunidades: 
superfície de formas convexas, onde o grau de dissecação responde pelo gradiente das 
vertentes (suavemente convexizadas, com declives de até 10% e moderadamente 
convexizadas, com declives de até 20%), respondendo pelo mais alto grau de ocupação, 
sobretudo na seção meridional ou a partir da margem direita do rio Meia Ponte; superfície de 
formas tabulares, correspondente a remanescentes de pediplano embutido, onde se 
observa a existência de dales (caso do Hipódromo da Lagoinha), na maior parte das vezes 
tendo como nível de base local extensas bancadas lateríticas, que parecem associadas a 
oscilações do lençol freático.  

Os terraços e planícies da bacia do rio Meia Ponte (700-720 metros) estão assim 
caracterizados: terraços fluviais suspensos, associados às oscilações climáticas 
pleistocênicas, às vezes sustentados por resistência litológica (terraços estruturais), 
vinculados ou não a níveis de sedimentação, além da existência de cascalheiras (seixos 
rolados) sotopostos por seqüências alúvio-coluvionares; planícies fluviais de inundação, 
observadas principalmente ao longo do rio Meia Ponte, ribeirões João Leite, Anicuns e 
Capivara, constituídos por sedimentos arenosos, intercalados a seqüências siltio-argilosas, 
sendo freqüentes os diques marginais, fenômenos de hidromorfismo e meandros 
abandonados em processo de inumação. 
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Os fundos de vales ocorrem ao longo de todo sistema fluvial, caracterizando-se por faixas 

de transição que se iniciam normalmente com a ruptura de vertente até o leito do curso 

d’água, ou seja, onde os declives chegam a mais de 40% (transição entre os processos 

areolares e lineares), respondendo pela aceleração dos processos erosivos, originando 

formas resistásicas como ravinas ou boçorocamentos. 

Considerando os resultados dos estudos da estrutura superficial no município, Casseti & 

Nascimento (1991, apud Casseti, 1992) admitem a seguinte síntese evolutiva da morfologia:  

“a) fase climática úmida pós-oligocênica, que teria respondido pelo 

entalhamento de talvegues, determinando as diferenças 

altimétricas constadas entre os testemunhos dos níveis elevados 

do Planalto Dissecado de Goiânia (920-950 metros) em relação à 

posição do pediplano intermontano do setor sudoeste (860-900 

metros), correspondente aos Chapadões de Goiânia; 

b) fase climática seca, provavelmente ocorrida no plio-pleistoceno, 

responsável pelo recuo paralelo das vertentes a partir dos níveis 

de base deixados pelas condições úmidas antecedentes. A 

agressividade climática prolongada permitiu o seccionamento de 

material de diferentes resistências, como dos quartzitos que 

compõem as seqüências do setor sudoeste, ou das cristas 

monoclinais que interrompem o domínio altimétrico do Planalto 

Embutido de Goiânia (Morros do Mendanha e Serrinha). (...) A 

produção de detritos pela mofogênese mecânica e as 

pluviométricas, justificam a coalescência de sedimentos e 

conseqüente disposição aplainada da superfície (860-900 metros); 

c) alternâncias morfogenéticas associadas às oscilações climáticas no 

pleistoceno responderam por formas específicas e respectivos 

depósitos correlativos, como: 

c.1)   fase glácio-eustática, responsável pelas condições de semi-aridez 

(Gunz) nas faixas intertropicais, caracterizadas por pronunciada 

pedimentação (800-860 metros), e fases interglaciais responsáveis 

pelas condições de umidade, evidenciadas por depósitos de 

rampas (Rc) e aluvionamento de baixadas; 
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c.2)  níveis de pedimentação pronunciada (P1) evidenciados no domínio 

do Planalto Embutido (750-800 metros), que permite uma certa 

correlação com a fase glacial do Mindel, após entalhamento da 

drenagem no pleistoceno superior (fase interglacial Gunz-Mindel), 

que teria respondido pela diferença altimétrica entre estes e os 

níveis do P2; 

c.3)  a fase interglacial seguinte (entre Mindel e Riss) teria respondido 

por nova incisão da drenagem, com conseqüente reafeiçoamento 

de vertentes, momento em que rampas coluvionadas (Rc) 

sotopunham os níveis de pedimentação com fase antecedente. 

Nesse momento, processos de erosões laterais da drenagem 

elaboravam terraços identificados por terraços rochosos 

vinculados a pedimentos retrabalhados de montante (TP1); 

c.4) na fase glacial imediata (Riss), depósitos fluviais transportados 

principalmente por tração foram abandonados e nova fase de 

retivação da morfogênese mecânica permitia a evolução horizonal 

dos fundos de vale abandonados. Enquanto o recuo paralelo das 

vertentes determinava a abertura dos vales, os paleotalvegues 

eram inumados por detritos, caracterizando a situação de bajadas; 

c.5) na outra fase interglacial (Riss-Wurm), nova reativação da 

drenagem acontecia, momento em que os seixos fluviais 

abandonados na fase glacial anterior, posicionados acima dos 

talvegues por prováveis reajustamentos tectônicos, eram 

recobertos por seqüências aluviais resultantes de 

transbordamentos (Tv); 

c.6)  no Wurm, nova condição de abandono de material fluvial por semi-

aridez e processo de pedimentação incipiente individualizou a 

última fase agressiva do pleistoceno. 

c.7)  no holoceno (a partir de 10.000 BP), o retorno às condições de 

umidade respondeu pelo reentalhamento dos talvegues  (To), 

aluvionamento de seixos penecontemporâneos, recoluvionamento 

e reafeiçoamento generalizado de vertentes”. 
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A partir de então, os autores (Casseti & Nascimento, 1991, apud Casseti, 1992), apresentam 

análise dos processos morfodinâmicos atuais, considerando os graus de riscos, quanto à 

vulnerabilidade erosiva, dos diferentes compartimentos ou formas específicas: 

• áreas de forte risco: 

a) planícies de Inundação atuais, por encontrarem-se susceptíveis ao 

transbordamento dos cursos d’água no período das chuvas, hidromorfismo dos 

solos como restrições à edificações, e problemas de contaminação, tanto do 

sistema fluvial como do lençol freático, em decorrência das diferentes modalidades 

de uso ou ocupação; 

b) terraços fluviais pleistocênicos, por estarem associados a solos aluviais, 

parcialmente inconsolidados, além da possibilidade de serem atingidos em 

condições excepcionais por enchentes; 

c) fundos de vale, que apresentam declividades superiores a 30% implicando 

aceleração de processos erosivos representando instabilidades sazonais 

associadas às disritmias pluviométricas. Ainda, o desmatamento generalizado dos 

fundos de vales contribui para a aceleração da erosão fluvial, respondendo por 

solapamentos basais e conseqüentes assoreamentos; 

d) superfície de formas aguçadas, correspondente à extensão considerável do 

planalto dissecado de Goiânia, com declives superiores a 40%, responsáveis pela 

aceleração do fluxo por terra e até mesmo desencadeamento de movimentos de 

massa; 

e) superfícies de formas convexas que integram as diferentes unidades, sobretudo da 

seção setentrional do município, considerando a susceptibilidade erosiva e 

preservação de áreas de recarga; 

f) dales ou “veredas”, que, embora degradadas, carecem de preservação 

permanente por se constituírem refúgios, além de promoverem a reativação do 

sistema fluvial. 

 áreas de risco moderado: 

Moderadamente convexizadas  do planalto embutido de Goiânia, normalmente com 

declives superiores aos 20%, localizadas na seção nordeste do município, 

constituindo-se em zona de transição para o planalto dissecado. A estrutura granulítica 

e os reflexos tectônicos justificam a movimentação do relevo, que implica aceleração 

de processos erosivos e movimentos de massa. Importância deve ser dada ao 

compartimento enquanto ponto de recarga; 
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 áreas de baixo risco 

Referem-se a todos os espaços localizados entre os anteriormente mencionados, 

caracterizados morfologicamente pelas superfícies de formas tabulares e superfícies 

suavemente convexizadas do Planalto Embutido de Goiânia, além das superfícies 

aplainadas ou superfícies rampeadas dos chapadões de Goiânia.  

Bacia do ribeirão Anicuns 

A bacia do ribeirão Anicuns encontra-se localizada na seção centro-meridional de Goiânia, 

correspondendo a uma área de 231,0 km2, o que equivale a quase 30% do território 

municipal (29,33% dos 787,6 km2 do município de Goiânia).  

Por se encontrar localizada em contato estrutural, marcado por falhamentos, a bacia 

apresenta considerável dissimetria: enquanto a margem direita drena a maior parte dos 

tributários que a compõe (sub-bacias dos córregos Salinas, Taquaral, Macambira, Cascavel 

e Botafogo), na margem oposta, registram-se apenas alguns tributários, sobretudo de 

primeira ordem e de pequena extensão. Enquanto a margem direita representa quase 80% 

do total da bacia (182,27 km2, correspondente a 78,91% da bacia), a esquerda possui 

apenas 48,73 km2, o que representa pouco mais de 20% (21,09% do total da bacia).  

Essa irregularidade ou dissimetria, determinada pelo fator estrutural, é caracterizada por 

morfologia diferenciada, embora grande extensão da bacia se encontre localizada na 

unidade denominada Planalto Embutido de Goiânia: gradiente mais elevado na margem 

esquerda, marcado por escarpas de falhas que normalmente separam os granulitos do 

Complexo Goiano (margem esquerda) dos micaxistos do Grupo Araxá (margem direita), 

embora ainda sejam encontradas “janelas” de metagabros e anfibolitos na seção meridional, 

onde prevalecem os xistos feldspáticos do Araxá, como na média e baixa sub-bacias dos 

córregos Salinas, Taquaral e Macambira.  

O contato estrutural, que grosseiramente coincide com o ribeirão Anicuns, é marcado por 

falhas transcorrentes indiscriminadas, como nas proximidades da confluência dos córregos 

Macambira e Salinas, com direção predominante SW-NE, bem como falhas também 

indiscriminadas, de direção SW-NE, como nas angularidades próximas às confluências com 

o córrego Cascavel, Taquaral e o formador mais alto representado pelo córrego Quebra-

Anzol. A rede de falhamentos SW-NE com os lineamentos estruturais evidenciados no alto 

curso (SE-NW), respondem pela sucessão de angularidades evidenciadas, sobretudo, ao 

longo do curso principal, caracterizando o conceito de “baionetas”.  
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Morfologicamente, a bacia do ribeirão Anicuns encontra-se localizada quase que 
integralmente na unidade denominada de Planalto Embutido de Goiânia (750-800 metros), 
embora evidenciando-se formas isoladas do Planalto Dissecado de Goiânia, representadas 
pelo morro do Mendanha e seu prolongamento ocidental, e das Chapadas de Goiânia a 
partir da margem esquerda do córrego Taquaral, em direção ao alto curso, representado 
pelas sub-bacias dos córregos Salinas e Quebra-Anzol. Além do mais, deve-se considerar a 
presença de fundos de vales ao longo dos cursos d’água, bem como de planície de 
inundação, como na confluência com o córrego Taquaral ou seções interrompidas entre os 
córregos Macambira e Botafogo.  

Considerando as unidades geomorfológicas presentes na bacia do ribeirão Anicuns, com 
base no mapeamento para Goiânia (Casseti & Nascimento, 1991), constata-se a seguinte 
distribuição espacial (Tabela 5). 

Tabela 5: Distribuição espacial das unidades geomorfológicas na bacia do ribeirão Anicuns 
Área Unidades Km2 % 

Planalto Embutido de Goiânia 142,54 61,70 
Chapadas de Goiânia 71,11 30,78 

Planalto Dissecado de Goiânia 5,96 2,58 
Fundo de vales 10,61 4,59 

Planície de Inundação 0,78 0,35 
Total 231,00 100,00 

O modelado associado ao planalto Embutido de Goiânia (750-850 metros) corresponde à 

maior extensão superficial da bacia e a 61,70% do total. Localmente encontra-se 

caracterizado tanto pelas superfícies de formas convexas, em ambas margens do ribeirão 

Anicuns (granulitos máficos, silimanita-granada gnaisses e metagabros), como pelas 

superfícies de formas tabulares, principalmente na margem direita da bacia, nos interflúvios 

Macambira-Cascavel e Cascavel-Capim Puba, relacionadas aos micaxistos (granada-clorita-

biotita-quartzo-xistos feldspáticos) do Grupo Araxá. A morfologia apresenta-se pouco 

movimentada, com declividade entre 5 a 10%. 

As Chapadas de Goiânia (800-900 metros) representam a seção sudoeste da bacia, a partir 

da margem esquerda do córrego Taquaral, abrangendo os interflúvios dos córregos Salinas, 

bem como os interflúvios dos formadores de primeira ordem do ribeirão Anicuns (córregos 

Quebra-Anzol, Forquilha e da Cruz). Correspondem a 30,78% da superfície da bacia, 

encontrando-se caracterizadas por micaxistos e quartzitos do Grupo Araxá, além de 

metagabros e granada-gnaisses do Complexo Goiano. A morfologia apresenta uma maior 

dimensão interfluvial, isto é, os cursos encontram-se pouco entalhados, o que responde por 

uma declividade normalmente inferior a 5%. 

O Planalto Dissecado de Goiânia (750-910 metros) encontra-se individualizado pelo morro 

do Mendanha e seu prolongamento ocidental, representado principalmente por quartzitos do 
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Complexo Goiano. Representa apenas 2,58% da superfície da bacia, localizado na margem 

esquerda do ribeirão Anicuns, entre a quase confluência com o córrego Samambaia, até a 

confluência do córrego Macambira. Trata-se de área com forte grau de dissecação, com 

declividade de 20 a 40%. 

Os fundos de vales abrangem quase 5% do total da área, correspondendo a uma faixa de 

200 a 600 metros ao longo dos cursos d’água, representando diferenciação morfológica 

pelos reflexos diretos da incisão dos talvegues.  A declividade varia em função do grau de 

incisão da drenagem, algumas vezes relacionadas ao comportamento litológico ou reflexos 

de natureza tectônica, podendo chegar a 40%. 

As planícies de inundação, correspondentes a apenas 0,35% da área da bacia, ocorrem de 

forma descontínua, com largura variada de 80 a 200 metros e comprimento entre 800 a 1.600 

metros. São evidenciadas na confluência do ribeirão Anicuns com o córrego Taquaral, entre 

o córrego Macambira até a confluência do ribeirão Anicuns com o rio Meia Ponte, onde se 

registra a coalescência das respectivas planícies. Pequenas manchas podem ainda ser 

observadas no médio córrego Taquaral e no alto córrego Santa Rita. Referem-se a depósitos 

aluviais holocênicos, hoje associadas às ocorrências tecnogênicas (construídos ou induzidas).  

Sub-bacia do córrego Macambira 

A sub-bacia do córrego Macambira, tributário da margem direita do ribeirão Anicuns, 

apresenta uma área de 30,95 km2, correspondendo a 13,40% dos 231,0 km2 que representam 

aquela. É formado pelo córrego Pindaíba e outros menos expressivos. Apresenta uma 

extensão de aproximadamente 8,8 km, correspondendo a um gradiente de 15,9 m/km. 

A sub-bacia do córrego Macambira encontra-se quase que integralmente localizada no 

domínio dos xistos feldspáticos do Grupo Araxá, com exceção do baixo curso, a partir da 

confluência do córrego do Setor Veloso, onde ocorrem metagabros e anfibolitos do 

Complexo Goiano. Geomorfologicamente a sub-bacia encontra-se localizada no   Planalto 

Embutido de Goiânia, dominada por superfícies de formas convexas, com presença de 

formas tabulares no baixo formador localizado no Setor Veloso, bem como no topo 

interfluvial com o córrego Capim Puba (região do Hipódromo da Lagoinha).  

Com base em mapeamento da sub-bacia na escala 1:10.000, vários problemas são 

registrados ao longo do fundo de vale: desmatamento generalizado da mata ciliar, faixas de 

assoreamento em praticamente toda extensão do canal, processo de ravinamento ao longo 

de toda vertente, ocupação intensiva tanto dos fundos de vales como de antigas veredas 

(dales), além de cortes e aterros, dentre outros associados à contaminação das águas. 
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Através de interpretação de fotografias aéreas na escala de 1:8.000 (Agrofoto, 1992), com 

posterior reambulação, constata-se a presença de poucos remanescentes tanto de mata 

ciliar, principalmente no alto curso (córrego Macambira e córrego Pindaíba), como da mata 

tropical ou cerradão, como em área hoje representada pelo empreendimento Faiçalville.  

Formas relacionadas a processos morfogenéticos e morfodinâmicos podem ser evidenciadas 

na área, sobretudo ao longo do córrego Macambira e formadores, visto que a faixa interfluvial 

encontra-se praticamente toda ocupada ou loteada. Remanescentes de dales podem ser vistos 

no córrego Pindaíba e Setor Veloso, terraços fluviais ou antrópicos na confluência dos córregos 

Pindaíba e Macambira, bem como nas imediações da confluência do córrego Macambira 

com o ribeirão Anicuns.   

Processos erosivos representados por ravinamentos ou sulcamentos podem ser 

constatados principalmente no alto e baixo curso, como ao longo do córrego Cedro, 

formador do córrego Macambira, córrego Macambira entre o córrego Cedro e o córrego 

Pindaíba, principalmente na margem esquerda, e córrego Pindaíba, em ambas as margens. 

Ainda, evidências de ravinamentos são constatadas pouco acima da confluência com o 

curso que drena o setor Veloso, bem como nas proximidades da confluência do  córrego 

Macambira com o córrego Buriti. Tais fenômenos decorrem do processo de desmatamento e 

intensificação do fluxo por terra em vertentes de declives moderados.  

As dales ou veredas que existiam praticamente encontram-se desfiguradas e algumas 

ocupadas, como é o caso do Hipódromo da Lagoinha. A formadora do córrego Pindaíba se 

transformou em ponto de assoreamento com o desenvolvimento de ravina, e a do córrego 

do Setor Veloso encontra-se sobre forte concentração populacional, com processo de 

ravinamento na seção de embutimento. 

Cortes e aterros ocorrem de forma generalizada, como aterros para construção das pontes 

da Avenida Madrid, no córrego do Cedro, Avenidas Nadra Bufaiçal, Presidente Juscelino 

Kubstchek e Olavo Bilac, no alto Macambira, Avenida dos Alpes no córrego Buriti e 

Avenidas Domiciano Peixoto e Milão (Celina Park) no médio Macambira. Outros aterros e 

cortes são observados nas proximidades da confluência entre os córregos Macambira e 

Pindaíba, na margem direita do córrego Buriti, e ao longo de praticamente todo córrego 

Macambira, nas imediações do Jardim Ana Lúcia, Vila Mauá, Vila Adélia e Vila Santa Rita.  

Conforme se observou, praticamente toda faixa interfluvial e até mesmo parte dos fundos de 

vales encontram-se ocupados, a exemplo do Faiçalville na cabeceira do córrego Cedro e 

formadores do córrego Macambira. Dignos de preocupação são os loteamentos e 

ocupações dos fundos de vales que chegam praticamente até o leito do córrego Macambira, 
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como a Vila Novo Horizonte, Cachoeira Dourada, Jardim Vila Boa, Jardim Europa, Vila 

Adélia, Vila Santa Rita, Bairro Goiá, Parque Oeste Industrial e Celina Parque. A maior 

densidade de ocupação refere-se ao trecho entre o córrego Buriti e o córrego Pindaíba 

(Cachoeira Dourada), além da forte pressão exercida pelo Bairro Goiá e Setor Veloso.  

Com base na carta de risco de Goiânia (Nascimento et al, 1991, apud Casseti & Nascimento, 

1991), a sub-bacia do córrego Macambira encontra-se localizada em grande parte na unidade 

4c (Planalto Embutido de Goiânia representado por formas convexas com cobertura detrito-

laterítica), que apresenta a seguinte recomendação: “aptos à ocupação urbana, desde que 

obras e medidas, principalmente de drenagem, contenção e proteção superficial sejam 

implantadas adequadamente. Sujeitos a estudos específicos complementares”. Na cabeceira 

do córrego localizado no Setor Veloso e na dale caracterizada pelo Hipódromo da Lagoinha, 

a referida carta identifica como unidade 4d (Planalto Embutido de Goiânia representado por 

formas tabulares com cobertura detrito-laterítica), onde consta a seguinte observação: “aptos 

à ocupação urbana, devendo-se preservar as áreas de dales (cabeceiras de drenagens). 

Necessidade de sondagens sistemáticas para estabelecer faixa de adensamento”. Ao longo 

dos cursos d'água, a unidade é classificada como “fundo de vale”, “imprópria à ocupação 

urbana, destinada a preservação e recuperação”.  

Atualmente registra-se ocupação indiscriminada tanto nas formas convexizadas quanto 

tabulares do planalto embutido de Goiânia, com ocupação pronunciada nos fundos de vales.  

O ribeirão Anicuns, no trecho entre o córrego Macambira e o rio Meia Ponte, encontra-se 

representado por rochas polimetamórficas como a silimanita-granada gnaisses, silimanita-

cianita-granada-quartzitos, além de granulitos máficos do Complexo Goiano. Trata-se de um 

trecho individualizado por significativa participação da tectônica, através de falhas 

transcorrentes ou falhas normais indiscriminadas (NW-SE e SW-NE), responsáveis pelas 

fortes angularidades e dissimetria de vale observadas em seu trajeto. Para Cunha (2000), 

“essas mudanças de direção do curso do Anicuns são causadas por alinhamentos 

tectônicos ou pelo padrão estrutural da foliação dos gnaisses ou dos xistos que constituem 

os dois conjuntos litológicos edificadores do esqueleto morfológico da paisagem local”.  O 

compartimento azonal denominado de “fundo de vales”, que bordeja os cursos d’água, 

apresenta em seu interior, planícies fluviais descontínuas, alojadas no planalto Embutido de 

Goiânia. “As rampas coluvionadas articulam-se em coalescência com a superfície mais 

elevada e apresentam declives inferiores a 10%. Porém, nos domínios do Setor Gentil 

Meireles, estes declives podem atingir o patamar de 40%” (CUNHA, 2000). 
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Ao apresentar uma abordagem sobre o período Quinário na bacia do ribeirão Anicuns, Cunha 

(2000) identifica a existência de uma aloformação2, de origem tecnogênica, denominada de 

ribeirão Anicuns, com duas fácies distintas: Gentil Meireles e Vila Roriz. A aloformação ribeirão 

Anicuns ocorre serpenteando o ribeirão, entre a Vila Roriz e o Setor Gentil Meireles. Trata-se 

de depósitos tecnogênicos construídos (aterramentos, depósitos de bota-fora) ou induzidos, 

como as seqüências colúvio-aluvionares que se distinguem dos processos naturais.  

A Fácies Gentil Meireles tem como seção-tipo depósitos com espessura superior a quatro 

metros, utilizados como diques para impedir o extravasamento do leito do Anicuns. A 

planície já se encontra totalmente descaracterizada, constituindo-se por um conjunto de 

siltitos, argilitos e arenitos interestratificados. Já no topo, a seqüência é mais arenosa, 

indicando a intensificação dos processos erosivos e, conseqüentemente, sedimentação 

mais intensa. 

A Fácies Vila Roriz tem como seção-tipo mais psamítico, representada por um conjunto 

clástico com mais de quatro metros de espessura, assentado sobre depósitos aluvionares 

holocênicos. Resumindo, são depósitos associados a aterro (armários de madeira, sofás, 

trapos, couro, ferro, borrachas diversas, pneus, tecidos, matéria orgânica, restos de 

construção), assentados sobre depósito areno-argiloso-avermelhado, que por sua vez 

sotopõe cascalho contendo seixos polilitológicos e material tecnogênico (plástico, cacos de 

telha, linha de pesca). A referida seqüência assenta-se sobre sedimento silto-arenoso mal 

estratificado, argila avermelhada, horizonte de laterita concrecionária e aluvião. Por fim, tem-

se o substrato cristalino constituído de rocha básica muito alterada.  

“Considerando-se os depósitos indiretos e os diretos tem-se uma coluna tecnogênica com 

espessura média em torno de 7,0 metros”, calculando-se um volume de 2.906.000 m3 de 

sedimentos produzidos pela ação indireta do homem, e em torno de 2.480.000 m3 de 

materiais produzidos pela ação direta (aterros e bota-foras) (Cunha, 2000). Demonstra ter 

havido ainda: 

“profundas metamorfoses no perfil do ribeirão Anicuns em curto 

intervalo de tempo (1975 a 1992). Na área da Vila Roriz, o ribeirão 

Anicuns sofreu meandramento a uma taxa da ordem de 4,0 metros 

por ano, enquanto no Setor Gentil Meireles, esta taxa atingiu a cifra de 

6,8 metros por ano”.  

                                                 

2 O termo aloformação é definido pelo Código Norte-Americano de Nomenclatura Estratigráfica (NACSN, 1983) como corpos 
estratiformes mapeáveis, definidos com base em descontinuidades estratigráficas.  
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Com base em tais informações, pode-se inferir o grau de alteração do trecho em questão, o 

que, sem dúvida, descaracteriza totalmente a conformação morfológica primitiva.   

Na classificação da carta de risco de Goiânia (Casseti & Nascimento, 1991), tanto os 

“fundos de vales” quanto as “planícies e terraços” do ribeirão Anicuns são considerados 

impróprios à ocupação urbana, destinados à preservação e recuperação. No segundo caso, 

adiciona-se às recomendações a necessária “recuperação do ecossistema, implicando 

realocação dos habitantes ribeirinhos”.  

Levantamento de pontos de erosão, escorregamentos e outros problemas ambientais 

O levantamento sobre problemas erosivos, escorregamentos e outros problemas ambientais 

foi realizado com base em imagens IKONOS impressa na escala 1:5.000, carta de risco de 

Goiânia (IBGE/UFG/IPLAN, 1991) na escala 1:40.000 e base cartográfica na escala 

1:100.000. Utilizou-se GPS para localização dos pontos e nomes de ruas e avenidas 

constantes das placas colocadas pela Prefeitura Municipal em todos os logradouros. Ver 

Figura 24 - Mapa de risco da AII e erosões e escorregamentos na AID.  

Conversou-se com muitos moradores antigos quanto aos pontos de interesse, alguns dos 

quais levantados por meio de suas informações.  De modo geral, os problemas de erosões e 

escorregamentos não foram considerados sérios, muito embora o ribeirão Anicuns, em 

quase toda extensão, encontra-se encaixado em zona de falha que separa o Grupo Araxá 

do Complexo granulítico Anápolis-Itauçu. Ao longo de todo o curso do ribeirão Anicuns e 

córrego Macambira observaram-se problemas relacionados a escorregamentos de terra em 

taludes marginais, decorrentes de solapamentos basais dado o movimento sazonal das 

águas. Problemas ambientais como lançamento de esgoto in natura, de lançamento de lixo, 

de estagnação do curso d’água foram verificados na maior parte dos cursos d’água.  

Cabe ressaltar a identificação de sulco de erosão de 30 m de comprimento, 1 m de largura e 

0,80 cm de profundidade entre o asfalto e um lote vazio na rua Guaquim esquina com rua 

Pablo Picasso, Setor Gentil Meireles. No meio da rua asfaltada, buracos arredondados, 

indicando fenômenos de piping, ou seja, erosão subterrânea, de perigo iminente. A 

presença de cascalheira contribui para a vulnerabilidade local. 
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Figura 24: Mapa de risco da AII e de erosões e escorregamentos na AID 
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6.1.5. Pedologia 

Segundo Fageria (1989), existem vários conceitos e definições para solos, que variam de 

acordo com seu uso. Com relação à agricultura, o solo é um mineral não consolidado na 

superfície da terra, que serve de ambiente natural para o desenvolvimento das plantas. 

Segundo outra definição, o solo é um mineral não consolidado na superfície da terra, 

influenciado por fatores genéticos e ambientais, como material de origem, topografia, clima e 

microorganismos, que se encarregam de formar o solo, no decorrer de um certo tempo, e é 

sempre diferente, nas suas propriedades e características físicas, químicas, biológicas e 

morfológicas do material de origem. 

Segundo Brady (1979), solos significam para o homem bem mais do que um meio ambiente 

para desenvolvimento das culturas. Apóiam os alicerces das casas e fábricas, são usados 

como leito para estradas e servem como depósitos para rejeitos. 

Ainda segundo Brady, as grandes civilizações dispuseram de bons solos como uma de suas 

principais fontes naturais de produção. 

Fageria (1989) informa que a classificação sistemática dos solos se faz em grupos ou 

categorias, segundo as suas características gerais ou específicas. 

Ainda, segundo o mesmo autor, foram coletados muitos dados sobre as características dos 

solos no mundo, e surgiram vários tipos de classificação, como o genético, o compressivo, o 

francês, o FAO/UNESCO, o belga e o brasileiro. 

Lepesch (1980), citado por Fageria, cita que na classificação brasileira, costuma-se dividir 

os solos em dois grupos, os Distróficos e os Eutróficos. 

Os solos Eutróficos são aqueles que possuem mais de 50% de sua capacidade de troca 

ocupada com bases (Ca,Mg e K), sendo, portanto, mais férteis e os Distróficos são aqueles 

que possuem mais de 50% de sua capacidade de troca ocupada com Hidrogênio e 

Alumínio, sendo, portanto, menos férteis. Diz-se ainda que o solo é Álico, quando possui 

saturação com alumínio maior que 50%. 

De acordo com o teor dos componentes do solos, a textura pode ser: 

• muito argilosa: teor de argila maior que 60%; 

• argilosa: teor de argila entre 35 e 60%; 

• média: teor de argila entre 15 e 35%; 

• arenosa: teor de argila menor que 15%. 
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Com relação ao relevo, os solos podem ser: 

• planos: solos cuja superfície possui declividade entre 0 e 8%; 

• suave ondulado: solos cuja superfície possui declividade entre 3 e 8%; 

• ondulado: solos cuja superfície possui declividade entre 8 e 20%; 

• forte ondulado: solos cuja superfície possui declividade entre 20 e 45%. 

A classificação de solos no presente trabalho será de acordo com o Sistema Brasileiro de 

Classificação de Solos da EMBRAPA, 1999. 

6.1.5.1. CARACTERIZAÇÃO PEDOLÓGICA REGIONAL 

O empreendimento em estudo está situado no município de Goiânia, Estado de Goiás, 

integrante da região Centro - Oeste do Brasil, sobre a formação geomorfológica denominada 

de Planalto Central. 

Nessa região, ocorrem várias classes de solos, com predomínio dos solos minerais, embora 

estejam presentes algumas faixas de solos orgânicos provenientes de deposições e 

decomposição de restos de vegetais e animais. (Figura 25 - Mapa Pedológico Regional).  

Dentre os solos minerais, destacam-se os latossolos, os podzólicos, os cambissolos, os 

litossolos, as lateritas hidromórficas e os solos aluviais minerais e orgânicos. Os solos 

minerais existentes originaram-se da decomposição de rochas como o quartizito micáceo, 

xisto e sericita - xistos, enquanto que os solos orgânicos são originários da deposição e 

decomposição de materiais orgânicos. 

6.1.5.1.1. Latossolos 

São solos minerais, muito antigos, cuja formação consiste na remoção de sílica e bases ao 

longo de todo do perfil. São profundos, bem drenados e geralmente ocupam as superfícies 

mais elevadas da área. Têm topografia plana a suave ondulada. Sua coloração sofre 

influência direta da presença de óxidos de ferro e varia do vermelho-escuro ao amarelo. 

Estão divididos em horizontes denominados de “a”, “b” e “c”, pouco definidos e com 

camadas de espessuras variáveis. O horizonte “b” latossólico é caracterizado pela presença 

de partículas do tamanho das argilas, rico em óxidos hidratados de ferro e alumínio, além de 

elevados teores de minerais quartzosos e argilas silicatadas do tipo 1.1, de baixa atividade. 
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Figura 25: Mapa Pedológico Regional 
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Os latossolos são solos álicos, isto é, possuem alto teor de alumínio, o que pode ser tóxicos 

para os vegetais, além de lhes conferir baixo pH.  Devido à lixiviação, as bases trocáveis 

foram sendo removidas aos poucos, o que provoca um enriquecimento de óxidos de ferro e 

alumínio e por isso apresentam baixa fertilidade natural, mas por serem elementos 

agregantes provocam grande macroporosidade. Possuem textura média a pesada em 

função de seu teor de argila, mas não representam impedimentos para a instalação do 

sistema radicular dos vegetais. 

Este tipo de solo se tiver sua fertilidade natural melhorada, sua acidez corrigida e for 

submetido a técnicas de conservação, presta-se perfeitamente às práticas agrícolas, e é 

principalmente sobre ele que se tem dado a expansão da fronteira agrícola brasileira nas 

últimas décadas. 

As “lateritas hidromórficas” também compõem esta fase e tiveram sua formação associada a 

variações do lençol freático e à presença de grande concentração de óxidos de ferro.  

6.1.5.1.2. Solos Podzólicos 

Formados em decorrência da translocação de materiais do horizonte ”A” e deposição no 

horizonte “B”.    

A exemplo dos latossolos, também são solos minerais, antigos, intemperisados, bem a 

moderadamente drenados. São divididos em horizontes “a”, “b” e “c”, nítidos e de 

profundidades variáveis. O horizonte “a” é franco a chernozênico, o “b” é podzol ou textural.  

São solos moderadamente ácidos a neutros e contam com a presença de argilas de alta 

atividade, o que lhes confere boa capacidade de troca catiônica(CTC). Ocupam áreas com 

relevo suave ondulado a ondulado e estão sujeitos a erosões, principalmente por possuírem 

o horizonte “a” composto predominantemente por grânulos do tamanho de areia, e por isso, 

serem mais friáveis.   

Os solos podzólicos são na sua maioria álicos, isto é, possuem alto teor de alumínio, o que 

lhes confere elevada acidez natural em alguns casos. Devido ao alto processo de 

intemperismo a que foram submetidos, possuem baixa quantidade de bases trocáveis e, 

conseqüentemente, baixa fertilidade. Não oferecem resistência à implantação do sistema 

radicular dos vegetais e se corrigidos e submetidos a técnicas de conservação de solos, 

também se prestam à prática da agricultura.  
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6.1.5.1.3. Solos Litólicos 

São solos rasos, com menos de 35 centímetros de espessura, pouco desenvolvidos, 

geralmente com horizontes “a” e “c”,  associados à presença de pedregulhos, concreções e 

cascalhos, derivados do material de origem. É comum também a presença da rocha matriz 

aflorante. Em alguns casos, está presente apenas o horizonte “a” sobre a rocha matriz. O 

horizonte “b” nem sempre está presente, ou é incipiente. 

Os solos litólicos geralmente estão associados às áreas de topografias onduladas a 

montanhosas, e por isso sujeitos à erosão. Por serem solos rasos e pouco desenvolvidos, 

oferecem obstáculos à instalação dos sistemas radiculares dos vegetais, daí não se 

prestarem às práticas agrícolas. 

6.1.5.1.4. Cambissolos 

Os cambissolos são solos em formação e geralmente ocorrem associados a materiais 

concrecionários ou pedregosos, oriundos dos materiais que lhe deram origem. Seu 

horizonte “a” apresenta-se moderado, tendo desenvolvido cor e estrutura, enquanto o 

horizonte “b“ é incipiente.  

Embora no horizonte “b“ haja mais presença de argilas e óxidos do que no horizonte “a”, isto 

não é suficiente para definir outro tipo de horizonte. 

Sua profundidade é variável, sua textura varia de média a argilosa e geralmente são bem 

drenados. A fertilidade é média e na maioria dos casos não oferecem impedimentos à 

instalação de vegetais, daí poderem ser utilizados para agricultura. 

Geralmente ocupam áreas com topografia que varia de ondulada a forte ondulada, e por 

isso estão sujeitos a processos erosivos. 

6.1.5.1.5. Gley Pouco Húmico 

Esses solos ocupam faixas pequenas, quando comparados com os latossolos e mesmos 

com os solos podzólicos. Estão presentes nas faixas marginais aos cursos de água e são 

originários da deposição de materiais minerais e orgânicos, arrastados pelas chuvas. Devido 

à sua localização, estão sujeitos à encharcamentos mais ou menos constantes, o que lhes 

confere características peculiares, como a coloração, geralmente acinzentada.   

Esta coloração é resultado da redução do íon ferro, devido ao encharcamento periódico. 
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Por serem recentes, são pouco evoluídos e possuem apenas os horizontes “a “ e “c”, cuja 

transição é abrupta. O horizonte “a”  é de coloração cinza escura, devido ao acúmulo de 

restos de vegetais e animais em decomposição, e chega a 20 centímetros de profundidade. 

Geralmente apresentam acidez acentuada devido às reações ácidas decorrentes da 

decomposição de materiais orgânicos. São pouco explorados para agricultura, por serem 

úmidos, o que representa certa dificuldade operacional.    

6.1.5.1.6. Solos Orgânicos 

Presentes em pequenas dimensões, em faixas descontínuas situadas ao longo dos leitos dos 

cursos d’água. Têm sua origem nos depósitos de materiais orgânicos, carreados para esses 

locais e decompostos. São ácidos, devido à reação de decomposição dos materiais originários, 

sua coloração é escura e estão sempre sujeitos à alta umidade. Sua profundidade é variável 

e são pouco férteis, o que dificulta seu aproveitamento para agricultura.    

6.1.5.1.7. Solos Aluvionares 

São solos originários da deposição de materiais predominantemente minerais, arrastados 

pela enxurrada e depositados nas partes baixas. Sua profundidade é variável e, por serem 

recentes, não apresentam diferenciação em horizontes. Ocorrem geralmente em locais de 

depressões e ocupam pequenas faixas. 

6.1.5.2. CARACTERIZAÇÃO PEDOLÓGICA DO LOCAL DO EMPREENDIMENTO 

A área destinada à implantação do empreendimento é composta de vários tipos de solos em 

sucessão abrupta, em faixas relativamente pequenas.  Nela ocorrem cinco tipos de solos, 

que são o do tipo Latossolo Vermelho, Latossolo Vermelho-Escuro, Podzólicos,  Câmbicos, 

Gley pouco Húmicos, Aluvionares Orgânicos(turfas) e Minerais. (Figura 26 - Mapa 

Pedológico Local) 

Na caracterização local, os solos foram analisados quanto a sua aptidão agrícola e níveis de 

manejo.  

Para efeitos da avaliação da “aptidão agrícola”, será adotado o “SISTEMA DE AVALIAÇÃO 

DA APTIDÃO AGRÍCOLA DAS TERRAS” da EMBRAPA. 
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Figura 26: Mapa Pedológico Local 
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Esse sistema admite seis (06) grupos de aptidão para avaliar as condições agrícolas de 

cada unidade de mapeamento de solo, não só para lavouras, como para pastagens 

plantadas e naturais e para silvicultura, sendo as áreas inaptas indicadas para a 

preservação da flora e fauna. 

A classificação da aptidão agrícola das terras é um processo interpretativo, seu caráter é 

efêmero, podendo sofrer variações com a evolução tecnológica. 

O termo “terra” está sendo considerado no mais amplo sentido, incluindo todas as suas 

relações ambientais, e o termo “agrícola” inclui todas as formas de utilização agronômica 

das terras. 

Tendo em vista as práticas agrícolas ao alcance da maioria dos agricultores, num contexto 

específico, técnico, social e econômico, são considerados três níveis de manejo, visando 

diagnosticar o comportamento das terras em diferentes níveis tecnológicos. Sua indicação é 

feita através das letras A, B e C, as quais podem aparecer na simbologia da classificação 

escritas de diferentes formas, segundo as classes de aptidão que apresentam as terras, em 

cada um dos níveis adotados: 

 nível de manejo A (primitivo) - baseado em práticas agrícolas que refletem um baixo 

nível técnico-cultural. Praticamente não há aplicação de capital para manejo, 

melhoramento e conservação das condições das terras e das lavouras. As práticas 

agrícolas dependem fundamentalmente do trabalho braçal, podendo ser utilizada 

alguma tração animal com implementos agrícolas simples; 

 nível de manejo B (pouco desenvolvido) - baseado em práticas agrícolas que refletem 

um nível tecnológico médio. Caracteriza-se pela aplicação de capital e de resultados 

de pesquisas para manejo, melhoramento e conservação das condições das terras e 

das lavouras. As práticas agrícolas incluem calagem e adubação com NPK, tratamento 

fitossanitário simples, mecanização com base na tração animal ou mecanizada, 

apenas para desbravamento e preparo inicial do solo; 

 nível de manejo C (Desenvolvido) - baseado em práticas agrícolas que refletem um 

alto nível tecnológico. Caracteriza-se pela aplicação intensiva de capital e de 

resultados de pesquisas para manejo, melhoramento e conservação das condições 

das terras e das lavouras. A motomecanização está presente nas diversas fases da 

operação agrícola. 

A aptidão agrícola é dividida em seis (06) grupos, indicadas com algarismos de 1 a 6. 
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Os grupos 1, 2 e 3 indicam uso com lavouras e representam, no subgrupo, as melhores 

classes de terras, e os grupos 4, 5 e 6 indicam tipos de utilização (pastagens, silvicultura 

e/ou pastagem natural e preservação da fauna e da flora respectivamente). 

A representação dos grupos é feita com os algarismos de 1 a 6 em escalas decrescentes, 

segundo as possibilidades de utilização das terras. As limitações que afetam os diversos 

tipos de utilização aumentam do grupo 1 para o grupo 6. 

As terras do local do empreendimento são localizadas no perímetro urbano de Goiânia, mas, 

apesar disso, em boa parte são utilizadas como pastagens, plantio de hortaliças e de frutíferas. 

Tabela 6: Aptidão Agrícola dos Solos 
Ap. Agríc Graus de Limitação das Condições Agrícolas Para os Níveis de Manejo A, B e C. 

Deficiência 
de 

Fertilidade 
Deficiência 

de Água 
Excesso 
de Água 

Susceptibilidade à 
Erosão 

Impedimento à 
Mecanização Grupo Subgrupo Classe 

A   B    C A  B   C A  B   C A     B     C A   B    C 

Tipo de 
Utilização 
Indicado 

Latossolo  1ABC Boa M M/L N/L M  M   M N  N   N M/F M/F  M/L N   N    N Lavouras 
Podzólico 1ABC Boa M M/L  N/L M  M   M N  N   N M/F M/F  M/L N   N    N Lavouras 
Cambissolo 1ABc Regular M   M     M M  M   M N  N   N F     F      F F   F     F Pastagens 
Gleyssolos 2ab(c) Restrita M   M     M L   L     L F   F    F M    M      M MF MF MF Preservação 
Aluvionares 6       Preservação 

Legenda: N - Nulo;  L - Ligeiro;  M - Moderado;  F - Forte;  MF - Muito Forte;  I - Intermediário 

Os níveis estabelecidos referem-se à aplicação de fertilizantes e corretivos, às práticas 

conservacionistas e às possibilidades de mecanização das terras, estando relacionados com a 

terra nas suas condições naturais, sendo compatíveis com sua classificação de aptidão agrícola: 

a) níveis de aplicação de insumos: F3 - Alto - CTC entre 4 e 6 meq/100 g de solo, 

saturação de bases abaixo de 35%, soma de bases abaixo de 3 meq/100 g de solo, 

Ca + Mg abaixo de 2 meq/100 g, Potássio abaixo de 45 ppm.  

b) práticas conservacionistas: baseia-se nas condições naturais das terras no nível de 

manejo “B” e/ou “C”.  

c)  nível C1 - Alto - necessita de medidas fortes para sua conservação, mediante o 

emprego de práticas culturais e de manejo, tais como: Mínimo preparo do solo, 

rotação de culturas, culturas em faixas, pastoreio controlado. 

d) níveis de possibilidades de mecanização das terras; M1 - Alto - terras praticamente 

sem limitação quanto ao uso de máquinas e implementos agrícolas nas quais a 

declividade não ultrapassa 3%, com rendimento efetivo do trator acima de 90%, no platô. 

As áreas ocupadas por solos Aluvionares (minerais e orgânicos) não apresentam aptidão 

agrícola, não sendo também possível a utilização de mecanização agrícola. 
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6.1.6. Recursos Hídricos - Qualidade das Águas 

A área de nascentes do ribeirão Anicuns apresenta um relevo rampeado para leste, 

levemente convexizado no topo e côncavo na base, onde se destacam os córregos 

Taquaral, Macambira, Cascavel e Botafogo, todos pela margem direita. Pela margem 

esquerda, acolhe o débito de canais curtos configurados em pé de pato, como Samambaia e 

Capuava, que emergem a partir do relevo com superfície de formas aguçadas pertencentes 

ao Planalto Dissecado de Goiânia, esta ocupada posterior à margem direita e de forma mais 

lenta (Projeto Básico de Reubarnização dos Vales do Macambira e do Anicuns). 

No período do inverno, em que a pluviosidade é fortemente minimizada, o leito do ribeirão 

denota notáveis lajedos e travessões formados por rochas metamórficas. A inusitada 

quantidade de resíduos sólidos urbanos atirados ao leito do ribeirão, conferem-lhe um 

aspecto profundamente degradado (CUNHA, 2000).  

O ribeirão Anicuns é um dos principais elementos da fisiografia do Município de Goiânia. 

Com uma área de aproximadamente 231,7 km², a sub-bacia hidrográfica do ribeirão Anicuns 

tem suas nascentes na zona de cimeira que constitui os lindes entre Goiânia, Trindade e 

Abadia de Goiás, abrangendo ao longo do seu percurso setores lindeiros como Urias 

Magalhães, Vila Santa Helena, Vila São Paulo, Gentil Meireles, setores Perim e Progresso, 

Vila São João Vaz, Capuava e Campinas, dentre outros. 

Com a crescente urbanização e ocupação dessas áreas, atualmente encontram-se 

ocupadas ambas as margens do ribeirão Anicuns, causando-lhe a degradação de áreas de 

preservação permanentes nos fundos dos vales. As áreas remanescentes vêm sofrendo um 

processo rápido de degradação, criando-se um ambiente desfavorável, tanto em termos 

estéticos como de saúde pública e sanitária.  

A ausência da cobertura vegetal natural, ocorrida pela retirada da mata ciliar das drenagens, 

potencializa os processos erosivos e de assoreamentos, contribuindo para  

desmoronamentos de taludes, alagamentos de margens, com criação de área de risco e, ao 

longo do tempo, causando a possibilidade de modificação no curso do rio. 

As maiores cargas de poluentes lançadas aos corpos hídricos, ribeirão Anicuns e córrego 

Macambira, provêm do lançamento de esgotos sanitários sem tratamento prévio e 

escoamento, tanto de águas pluviais contaminadas como de efluentes industriais lançados 

aos principais córregos que segmentam o território municipal goiano. O ribeirão Anicuns é 

um curso d’água altamente poluído em vários trechos, visto que é submetido a um fator de 

degradação de singular importância: a diluição de esgotos sanitários e efluentes industriais. 
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As principais indústrias poluidoras neste trecho da bacia do rio Meia Ponte foram plotadas no 

mapa, em escala 1:100.00 (anexo), a fim de se definirem as principais fontes pontuais de 

poluição, que alteram a qualidade das águas destes corpos hídricos. As principais indústrias 

localizadas nas sub-bacias são: lavanderias e têxteis, alimentícias, curtume, lacticínios entre 

outras. 

No período das chuvas de verão, a situação sanitária é agravada, devido à acumulação do 

lixo nas vertentes do Anicuns, que atualmente encontra-se em situação crítica, em 

decorrência das invasões de lotes em áreas de risco, próximas aos córregos sobre a 

planície de inundação. 

Em muitos casos, as pessoas que estão se apropriando deste território são especuladores. 

Apossam-se ilegalmente de porções do terreno e, depois, vendem a outros necessitados ou 

exploram-nas com retiradas clandestinas de areia e com plantio de hortas isentas de 

técnicas e condições sanitárias adequadas, tais como água de boa qualidade. É comum o 

consumo de água de cisternas, as quais são construídas em pequenas distâncias dos córregos. 

Devido às características ao longo do seu percurso, o ribeirão Anicuns foi dividido em quatro 

trechos, definidos de acordo com a situação sanitária e ambiental em que se encontra: 

 trecho 01 - compreende suas principais nascentes até a confluência com o córrego 

Taquaral, em uma extensão aproximada de 12 km, recebendo as contribuições dos 

córregos Samambaia, Forquilha e Salinas. Este trecho é caracterizado pelo uso da 

bacia por atividades rurais, com propriedades de cultivo hortigranjeiro, pecuária de 

leite e animais de pequeno porte. Possui uma cobertura vegetal ainda conservada e 

apresenta parte da vegetação ciliar; 

 trecho 02 - compreende o espaço entre a foz do córrego Taquaral e a do córrego 

Macambira, com uma extensão de 2,8 km, apresentando uma cobertura vegetal 

formada por campos sujos e remanescentes da vegetação ciliar. A ocupação do solo 

dá-se principalmente através de chácaras, com predomínio da atividade de pastoreio. 

Apresenta uma topografia plana, não se observando processos erosivos; o fundo de 

vale é bastante raso, mantendo a situação natural do curso d’água; 

 trecho 03 - compreendido entre o córrego Macambira e a Avenida Anhangüera, com 

extensão aproximada de 2 km, onde começam a surgir os problemas sanitários e 

ambientais do ribeirão. Em alguns pontos, suas margens estão ocupadas por 

loteamentos irregulares, indústrias e residências, com lançamento de efluentes no seu 

leito, presença de lixo e entulhos e início de processos erosivos; 
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 trecho 04 - vai da Avenida Anhanguera até a sua foz no rio Meia Ponte, com extensão 

de cerca de 9 km. Neste trecho, a drenagem apresenta-se espraiada, notando-se 

visivelmente os limites das planícies de inundação, quase sempre ocupadas 

parcialmente por loteamentos. Verificam-se, também, a presença de lixo e entulho, 

lançamento de efluentes domésticos e industriais. Antes do seu deságüe no rio Meia 

Ponte, o ribeirão Anicuns recebe o córrego Botafogo. 

Com relação ao córrego Macambira, este é um afluente da margem direita do ribeirão 

Anicuns, com uma extensão aproximada de 7,3 km. Sua bacia envolve vários setores 

adensados de Goiânia e desenvolve-se no sentido sul/norte na região oeste da capital. A 

população estimada de sua bacia é de 85.000 pessoas. É formado por três pequenas 

drenagens, que se unem próximo ao Conjunto Novo Horizonte: córregos Pindaíba, Cedro e 

Buritis. Todos, inclusive o Macambira, apresentam-se em seus leitos naturais, numa 

extensão total de 15,9 km. 

O trecho do Projeto Macambira inicia-se nas suas nascentes, sendo uma no córrego Buritis, 

indo por este até a sua foz no Macambira, que, neste ponto, já recebeu o Cedro e o 

Pindaíba, que também compõem suas nascentes, finalizando no ribeirão Anicuns. Esse 

trecho da nascente do Buritis até a confluência com o Pindaíba apresenta baixo grau de 

degradação ambiental, apesar de já receber efluentes domésticos, lançamento de efluentes 

industriais, resíduos sólidos e de ter ocorrido supressão de grande parte de sua vegetação 

ciliar. A sua nascente está dentro de um condomínio fechado, que preservou a área, 

inclusive em relação à mata ciliar. 

6.1.6.1. METODOLOGIA DAS COLETAS PRELIMINARES 

Com relação à Qualidade das Águas, foram definidos 05 pontos de amostragens nos 

mananciais, ribeirão Anicuns e córrego Macambira, descritos a seguir: 

 Ribeirão Anicuns: 

 P1- Ponte sobre o córrego no Morro do Mendanha; 

 P2- Ponte Avenida Anhanguera, Bairro Rodoviário; 

 P3- Avenida Goiás, a 50m antes da confluência com o rio Meia Ponte. 
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Figura 27: Fontes de poluição do ribeirão Anicuns 
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Figura 28: Ponto 3 - Degradação ambiental 
do Ribeirão Anicuns. 

 

 

 

 

 Córrego Macambira: 

 P1- Avenida Macambira, dentro da reserva ecológica; 

 P2- Ponte Vila Santa Rita. 

 

 

Figura 29: Ponto 2 - Ausência de faixas ciliares 
no Córrego Macambira. 

 

 

 

 

6.1.6.2. ANÁLISES REALIZADAS 

A seguir, será apresentado o quadro demonstrativo das análises físico-químicas realizadas 

para cada ponto amostrado, ao longo desses corpos hídricos. 



                       DERMU 

EIA - PROJETO MACAMBIRA - ANICUNS 
114 

Quadro 2: Análises físico-químicas do córrego Macambira e ribeirão Anicuns 
Afluentes Córrego Macambira Ribeirão Anicuns 

Parâmetros Ponto 1 Ponto 2 Ponto 1 Ponto 2 Ponto 3 
Cloretos x x x x x 
Amônia x x x x x 
Nitrato x x x x x 
Nitrito x x x x x 

Fósforo total x x x x x 
DBO x  x x  
DQO x  x x  

Óleos e graxas x x x x x 
Surfactantes x x x x x 

Sulfetos x x x x x 
Alcalinidade x x x x x 

Alumínio x x x x x 
Cádmio x x x x x 
Chumbo x x x x x 

Cromo total x x x x x 
Mercúrio x x x x x 

PH  x   x 
O2  x   x 

Condutividade  x   x 
Temperatura  x   x 

6.1.6.3. PROCESSAMENTO DAS COLETAS E ANÁLISES 

As coletas e a preservação das amostras analisadas em laboratório foram efetuadas de 

acordo com as normas técnicas determinadas pela ABNT NBR 9898/1987 e pelo Standard 

Methods For The Examination Of Water and Wastewater da AWWA 19th ed. 

Uma sonda multiparâmetro YSI 6820 (medições de temperatura, oxigênio dissolvido, 

oxigênio saturado, pH e condutividade) foi utilizada para obtenção de dados em campo. O 

aparelho foi calibrado e aferido com padrões de controle analítico, sendo as calibrações 

necessárias efetuadas conforme manual do fabricante. 

Para os parâmetros analisados em laboratório, foram coletadas amostras na subsuperfície, 

posteriormente preservadas de acordo com a norma técnica supracitada, acondicionadas em 

frascos apropriados e enviadas para o laboratório para realização das  análises restantes. 

6.1.6.4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A primeira campanha de coleta foi realizada em 05/08/2003, em três horários diferentes, em 

apenas 2 pontos de amostragens, que foram escolhidos pela representatividade de maior 

concentração de poluentes nos corpos hídricos em estudo: P2 - córrego Macambira e P3 - 

ribeirão Anicuns. 

Analisaram-se parâmetros de Oxigênio dissolvido, Condutividade elétrica, Temperatura da 

água e ambiente, DBO e DQO, sendo as amostras coletadas às 8:00 às 11:00 e às 17:00 h. 

Esses horários foram determinados de forma a avaliar se as características físico-químicas 
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nesses corpos hídricos sofrem grandes oscilações ao longo do dia, permitindo, assim, uma 

identificação das horas em que o córrego recebe maior carga poluidora proveniente de 

despejos industriais e domésticos. 

Em 06/08/2003, realizou-se a coleta nos demais pontos de amostragens, em apenas um 

horário, para todos os parâmetros solicitados e listados na Tabela 7 a seguir.   

Tabela 7: Resultados das análises físico-químicas realizadas 
Cór. Macambira Rib. Anicuns Parâmetros: unidades P1 P2 P1 P2 P3 

Oxigênio dissolvido: mg/L 7,24 8,06 2,30 1,95 0,45 
Condutividade: µs/cm - 107,5 - 215,0 311,3 

Temperatura: ºC 21,8 22,0 25,0 27,2 24,9 
pH 7,10 7,50 7,50 6,86 6,75 

DBO: mg/L 5,1 3,7 - 15,0 124,4 
DQO: mg/L 26,6 7,8 44,4 87,7 200,7 

Surfactantes: mg/L 1,35 0,56 1,31 3,75 5,33 
Cloretos: mg/L 50,0 250,0 16,5 1600,0 4350,0 
Amônia: mg/L < 0,01 0,22 1,36 4,69 14,50 

Fósforo total: mg/L 0,08 0,10 1,05 1,35 3,04 
Alcalinidade: mg/L 20,0 43,0 43,0 49,0 100,0 
Cromo total: mg/L 0,02 0,03 0,04 0,05 0,08 

O parâmetro físico-químico de oxigênio dissolvido tem grande representatividade na 
qualidade da água, pois se relaciona diretamente com as concentrações de demanda 
bioquímica de oxigênio no meio aquático. 

6.1.6.4.1. Ribeirão Anicuns 

Nos resultados das análises do ponto 1 do ribeirão Anicuns, localizado aproximadamente 
entre os trechos 1 e 2 da descrição ambiental e sanitária apresentada anteriormente, 
observa-se uma baixa quantidade de oxigênio dissolvido de 2,30 mg/L, valor inferior ao 
permitido pela legislação ambiental da Resolução n °20 do CONAMA (1986) para águas 
superficiais de classe 2, que determina um valor mínimo de 5,0  mg/L. 

O baixo valor de oxigênio dissolvido na água indica a presença de matéria orgânica e uma 
alta biomassa de bactérias aeróbicas decompositoras (Baumgarten & Pozza, 2001), que, 
neste caso, estão relacionadas ao fato de ocorrerem despejos domésticos in natura, de 
vários novos setores habitacionais na área. O lançamento de efluentes de algumas 
indústrias, sem o tratamento adequado, também afetam diretamente a sanidade do corpo 
hídrico, neste trecho.  

O Ponto 2 do ribeirão Anicuns enquadra-se no trecho 3 descrito anteriormente. Neste ponto, 
há uma elevada carga de efluentes domésticos e industriais sendo lançados no córrego, 
ocasionando alterações na qualidade da água e problemas de cunho sanitário, visto que, 
nesta região, são encontrados moradores em áreas de riscos próximas ao córrego. 
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O valor de oxigênio dissolvido encontrado para o ponto 2 apresenta-se em uma 
concentração bastante reduzida, sendo inferior ao detectado no ponto 1. O baixo valor de 
OD de 1,95 mg/L e o conseqüente elevado valor de DBO de 15,0 mg/L neste ponto, 
demonstram a deterioração da qualidade das águas neste trecho. 

O valor observado para DBO para o ponto 2, encontra-se abaixo do acima do máximo 
permitido pela legislação para águas de classe 2 da Resolução no 20 do CONAMA (1986), 
que preconiza no mínimo 5,0 mg/L. 

O ponto 3 do ribeirão Anicuns localiza-se no trecho 4, também descrito anteriormente, no 
qual as águas se apresentam com péssimo aspecto visual e de odor.  

Os valores de OD no ponto 3, no ribeirão Anicuns, foram os mais reduzidos: entre 0,31 e 
0,69 mg/L, nos diferentes horários coletados, o que pode ser explicado pela concentração 
de efluentes recebidos dos seus tributários, ao longo do seu curso. 

Na análise de DBO no ponto 3, apresentam-se valores variando de 97,5 a 148,15 mg/L nos 
diferentes horários coletados, sendo o maior observado às 17:00 h. 

Os valores da análise de DBO em todos os pontos amostrados do córrego Anicuns 
estiveram acima do limite permitido pela legislação, em decorrência da grande quantidade 
de matéria orgânica que aporta ao manancial. Dependendo da intensidade com que esse 
oxigênio é consumido e da taxa de reaeração do ambiente, pode ocorrer a mortandade de 
diversos organismos aquáticos, inclusive peixes (BAUMGARTEN & POZZA, 2001). 

6.1.6.4.2. Córrego Macambira 

No córrego Macambira, os 2 pontos amostrados apresentaram bons níveis de oxigênio 
dissolvido, nos diferentes horários coletados, enquadrando-se dentro da faixa permitida para 
as águas de classe 2 da resolução 020/86 do CONAMA.  

O ponto 1 apresentou valor de DBO mais elevado em relação ao ponto 2, o que não era 
esperado, em função de o ponto amostrado estar localizado mais próximo da nascente desse 
corpo hídrico. Este valor pode ter sido mais elevado em decorrência da proximidade do 
ponto amostrado ao lançamento do efluente do lavajato da empresa Rápido Araguaia Ltda. 

A DBO no ponto 2 do córrego Macambira apresentou valor dentro dos limites propostos pela 
legislação. Situação oposta é observada no ponto 1, o qual apresentou DBO de 5,10 mg/L, 
ou seja, acima do valor máximo permitido de 5,0 mg/L, para águas de classe 2.  
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Os resultados obtidos no córrego Macambira podem ser considerar bons, visto que sua 
nascente e seus afluentes se localizam em áreas que apresentam um menor nível de 
degradação ambiental e que este corpo recebe em menor quantidade despejos domésticos 
e efluentes e industriais. No entanto, em todos os pontos amostrados, observou-se à presença 
de resíduos sólidos (lixos e animais mortos) em suas margens e dentro dos cursos d’água. 

A seguir, serão apresentados e discutidos alguns gráficos referentes aos parâmetros 
analisados para o trabalho. 
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Figura 30: Variação longitudinal nos valores de oxigênio dissolvido, temperatura, DBO (A), fósforo total, 
cromo total e cloretos (B), no córrego Macambira e ribeirão Anicuns. 
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A temperatura da água mostrou-se maior nos pontos situados no ribeirão Anicuns que nos 

pontos do córrego Macambira, refletindo o recebimento de efluentes que podem estar 

alterando a temperatura do corpo hídrico. De forma semelhante, foram registrados elevados 

valores de amônia, DQO, DBO, fósforo total e baixos valores de oxigênio dissolvido, 

principalmente no ribeirão Anicuns, demonstrando a deterioração da qualidade da água em 

decorrência dos lançamentos de efluente ao longo curso do manancial. 

Os valores de cloretos apresentaram-se muito elevados nos pontos 2 e 3 do ribeirão Anicuns, 

influenciados pela grande concentração de efluentes sanitários e indústrias. Já os valores de 

cromo total estiveram abaixo do limite máximo permitido pela legislação ambiental, apesar 

da existência de indústrias que são potenciais fontes deste metal (e.g. curtumes).  
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Figura 31: Variação longitudinal nos valores de DQO, alcalinidade, surfactantes, amônia (A), pH e 

condutividade elétrica (B), no córrego Macambira e ribeirão Anicuns. 
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A alcalinidade da água demonstrou o valor mais elevado no ponto 3  do ribeirão Anicuns, 

influenciada pela alta concentração de fosfato total (fosfato). Os valores de surfactantes 

(detergentes) foram mais elevados que o permitido pelo CONAMA, principalmente no 

ribeirão Anicuns, evidenciando o lançamento de efluentes não tratados, provenientes dos 

processos de limpeza doméstica e industrial. 

Os altos valores de condutividade elétrica são reflexo da poluição recebida por estes 

mananciais, apresentando-se mais elevados também nos pontos 2 e 3 do ribeirão Anicuns. 

Já o pH apresentou-se dentro dos padrões exigidos pelo CONAMA, demonstrando a 

influência da alcalinidade sobre esta variável (tamponamento), uma vez que esta pode ser 

muito influenciada pelos diversos tipos de efluentes. Os valores decrescem ao longo do 

trecho analisado, provavelmente em função do aporte de despejos industriais. 

6.2. MEIO BIÓTICO 

6.2.1. Flora 

O córrego Macambira e ribeirão Anicuns estão localizados em uma complexa área 

antropizada do município de Goiânia, decorrente do desenvolvimento demográfico e 

urbanístico da capital, o que proporcionou a ocupação e formação de extensas áreas 

residenciais e implantação de indústrias, bem como a introdução de pavimentação asfáltica 

próxima a esses cursos d’água. 

O processo de urbanização em ambas as margens desses mananciais e em áreas de 

preservação permanente, determinou a descaracterização total da flora primitiva e ainda a 

destruição das faixas ciliares. 

A cobertura vegetal natural, na área de influência direta e indireta do projeto de 

revitalização, encontra-se bastante alterada, principalmente nas nascentes, margens e 

fundos de vales. Este fato proporciona a aceleração de processos erosivos e, 

conseqüentemente, de assoreamentos dos córregos. 

O estudo da flora foi efetuado com base em levantamento bibliográfico, análise de imagens 

de satélite e fotografias aéreas de diferentes períodos, além de levantamentos “in loco” para 

a identificação de espécies vegetais e sua forma de distribuição e ocorrência. 

Para a caracterização das tipologias e a identificação das espécies, foram efetuadas 

excursões na área do projeto, onde se levantou a vegetação através do método dos 

transectos, procurando-se amostrar nas diversas fisionomias encontradas na área.  
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O levantamento da flora foi realizado nas áreas de maior importância ao longo dos corpos 

hídricos em estudo. A atenção foi direcionada para um estudo da constituição florística nas 

áreas de influência direta e indireta da implantação do projeto de revitalização, que 

posteriormente poderá ser o futuro corredor ecológico de um parque linear, cujo propósito 

será o de promover a ligação entre as reservas ambientais do morro do Mendanha (área de 

influência direta) e a do Parque Ecológico Estadual Ulysses Guimarães (área de influência 

indireta), e ainda entre as áreas localizadas próximo ao ribeirão Anicuns e córrego Macambira, 

consideradas de influência direta da implantação desse projeto. 

Os pontos considerados de influência direta foram amostrados visando à identificação de 

espécies remanescentes, através de uma revisão bibliográfica, para compará-las às 

encontradas em outros trabalhos já realizados.  

As áreas das unidades de conservação ambiental (UCA 01, 02 e 03) são consideradas de 

influência direta, visto que, em duas, ocorrem nascentes dos corpos hídricos em estudo. A 

área de conservação ambiental próxima à confluência do ribeirão Anicuns com o rio Meia 

Ponte é uma importante reserva da flora pretérita da região, podendo ser utilizada para 

indicar as espécies mais apropriadas para projetos de recomposição florística, a ser 

implementado ao longo dos corpos hídricos em questão. 

 Outro fator que demonstra a importância dessa área supracitada é a possibilidade de se iniciar 

neste local o proposto corredor ecológico a ser implementado ao longo das margens do ribeirão 

João Leite, que fará a ligação, através das faixas ciliares recuperadas, ao Parque Ecológico. 

6.2.1.1. DESCRIÇÕES DAS ÁREAS AMOSTRADAS DE INFLUÊNCIA DIRETA: 

6.2.1.1.1. Unidade de Conservação Ambiental (UCA 02) Morro do Mendanha 

A área amostrada localiza-se dentro da área da unidade de conservação ambiental, na 

região oeste, nas proximidades da nascente do ribeirão Anicuns e foz do córrego Taquaral. 

O local do levantamento florístico abrangeu a parte superior do morro até as proximidades 

do limite entre a reserva com áreas rurais e residenciais localizadas próxima do morro. 

6.2.1.1.2. Córrego Macambira (UCA 1) 

Neste manancial, foram amostrados dois pontos ao longo do seu curso, sendo que um 

localiza-se abaixo da sua nascente, em uma pequena reserva na avenida Macambira, no 

Conjunto Cachoeira Dourada e o outro, próximo da sua confluência com o ribeirão Anicuns, 

na ponte da Vila Santa Rita. 
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6.2.1.1.3. Ribeirão Anicuns 

Foram amostrados dois pontos ao longo do ribeirão Anicuns; o primeiro localiza-se na ponte 

da avenida Anhangüera, próximo a uma complexa área urbanizada e o segundo, na avenida 

Goiás, no sentido Norte, no qual realizou-se a varredura das espécies da flora em suas 

margens e proximidades. 

6.2.1.1.4. Unidade de Conservação Ambiental (UCA 03) Goiânia II / Meia Ponte 

Localiza-se na confluência do ribeirão Anicuns com o córrego Botafogo e o rio Meia Ponte, 

envolvendo as duas margens do ribeirão Anicuns e do Meia Ponte, até o encontro deste 

com ribeirão João Leite. 

6.2.1.2. DESCRIÇÃO DAS ÁREAS AMOSTRADAS DE INFLUÊNCIA INDIRETA 

6.2.1.2.1. Parque Ecológico 

Área de preservação estadual, cortada pelo ribeirão João Leite, com aproximadamente 

3.153, 51 hectares. Localiza-se na BR-153, que liga Goiânia a Brasília; possui mata 

representativa do Cerrado com fauna diversificada. 

6.2.1.2.2. Áreas em Torno 

Áreas localizadas ao longo do córrego Macambira e ribeirão Anicuns, próximas às margens 

destes, porém não dentro de áreas consideradas de influência direta. 

6.2.1.3. CARACTERIZAÇÃO DA VEGETAÇÃO REGIONAL 

A vegetação do Estado de Goiás é caracterizada pelo tipo Cerrado com suas diversificadas 

fitofisionomias. Sua variabilidade e distribuição são determinadas pelas características 

predominantes em cada área, sendo influenciada por aspectos como altitude, tipo de solo, 

disponibilidade de água e outros. 

A parte central do estado era constituída por encraves de cerrado, cerradão, florestas 

decíduas e manchas de florestas semidecíduas, estas atualmente modificadas na sua 

grande maioria. 

As florestas decíduas são caracterizadas por duas estações climáticas bem delimitadas, 

uma chuvosa, seguida de longo período seco. Essa fisionomia é geralmente identificada 

pelas morrarias, ou pelo relevo de moderada e forte dissecação, presentes em solos rasos, 
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pedregosos e cascalhentos, preferencialmente eutróficos, gerando déficit subsuperficial 

mais severo e prolongado, provocando decidualidade foliar significativa. 

O cerradão é uma formação campestre florestada com árvores mais baixas, relativamente 

finas e tortuosas, de casca grossa e densamente distribuída, com aspecto fisionômico 

intermediário entre savana e floresta. Sem estrato arbustivo nítido, apresenta um tapete 

graminoso em tufos, entremeado entre plantas lenhosas raquíticas, ocorrentes em áreas 

planas e levemente onduladas, com solos profundos do tipo Latossolo, distróficos, argilosos, 

com problemas de suprimento hídrico.   

A presença de solos menos férteis, no Distrito Federal e arredores, garantem-lhe uma 

vegetação de dominância mais particular como campos abertos do tipo campo limpo e sujo, 

campos rupestres e o cerrado in situ , apresentando matas ciliares e veredas estreitas nas 

margens de cursos d’água.  

Os campos rupestres geralmente possuem alto teor de húmus com solos rasos e derivados 

de certos tipos de rochas, geralmente em altitudes moderadas, proporcionam endemicidade 

de espécies. 

 Em solos profundos com boas quantidades de nutrientes, desenvolvem-se com dominância 

o cerrado in situ e o cerradão que são observados na região setentrional de Goiás. 

A vegetação formada no nordeste do Estado é constituída de fitofisionomias de florestas 

estacionais decíduas e semidecíduas, sendo estas um importante elemento caracterizador 

das paisagens do Brasil Central. 

Na região sul do estado, constituída pelo grande corpo hídrico do rio Paranaíba, é possível 

observar em sua mata ciliar, vegetações de grande representatividade formada por florestas 

decíduas e semidecíduas. 

Todo esse complexo contexto vegetacional seria no passado interligado pelos denominados 

corredores ecológicos, que são as interligações pelas faixas ciliares, entre os diversos 

corpos hídricos. Eram utilizados pelos representantes da comunidade faunística do bioma 

cerrado para deslocamento entre áreas distintas. 
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6.2.1.4. CARACTERIZAÇÃO DA VEGETAÇÃO DA ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA 

6.2.1.4.1. UCA Morro do Mendanha 

O morro de Mendanha abriga uma pequena área antropizada na sua maior altitude, onde 

atualmente está instalada uma torre de transmissão. Esta parte superior do morro encontra-

se em boas condições de conservação ambiental de sua vegetação, com presença de 

matas nativas do Cerrado. 

A tipologia da vegetação é predominantemente de florestas estacionais semideciduais nas 

áreas de morrarias e encostas superiores e com pouca representatividade nas áreas de 

encostas inferioRes.  A presença de florestas na parte superior do morro garante a 

prevenção de acidentes ambientais, tais como erosão, além de beneficiar a fauna ainda 

presente nesta região, servindo como uma área de refúgio das proximidades urbanas. 

A parte inferior e aplanada do morro, é formada principalmente por pastagens. O aspecto 

atual dessas pastagens realça um trato bem conservado e limpo, quase sem nenhuma 

árvore remanescente. Essas áreas estão localizadas em chácaras de lazer e de pequenas 

criações de animais. 

Os córregos que escoam ao longo da reserva e também na parte mais aplanada 

apresentam-se em condições ambientais aceitáveis, com a presença de manchas de mata 

ciliar ligeiramente mais concentradas em algumas áreas de nascentes e ao longo de alguns 

trechos dos cursos d’águas. São geralmente desviados para uso de chacareiros e 

encontram-se margeados por essa fisionomia vegetacional introduzida.   

Quadro 3: Espécies da flora levantadas na unidade de conservação do Morro do Mendanha. 
Nome Vulgar  Nome Científico 
Açoita-cavalo Luehea divaricata Mart. et Zuc. 
Angélica Guettarda viburnoides Cham. 
Angelim-de-morcego Andira cuyabensis  Benth. 
Angico Anadenanthera sp.  
Araticum Annona coriacea Mart. 
Aroeira Myracrodruon urundeuva Fr. All. 
Assa-peixe-branco Vernonia sp. 
Barreiro-preto Machaerium hirtum (Vell.) Stelf. 
Barú Dipteryx alata Vog. 
Bicuíba,ucuúba Virola sebifera Aubl. 
Brinco Connarus suberosus Planch. 
Cafezinho Rhamnidium elaeocarpus Reiss. 
Cagaita Eugenia dysenterica DC. 
Camboatá Cupania vernalis Camb. 
Canzileiro Platypodium elegans Vog. 
Capim- braquiaria Brachiaria sp. 
Capitão-do-campo Terminalia argentea Mart& Zuc. 
Cariaba Tabebuiaaurea         Benthan& Hooker  

 



                       DERMU 

EIA - PROJETO MACAMBIRA - ANICUNS 
124 

Quadro 2. Cont. 
Nome Vulgar  Nome Científico 
Caripé-do-cerrado Hirtella racemosa Lam. 
Catiguá Trichilia catigua Adr. Juss 
Caviuna Dalbergia miscolobium Benth. 
Chifre-de-veado Casearia sylvestris Sw.  Var.lingua (Camb.) Eichl. 
Carne-de-vaca Roupala montana Aubl. 
Envira-preta Duguetia lanceolataf Setor Hil. 
Faveiro Dimorphandra mollis Benth. 
Folha-de-couro Coussarea hydrangeaefolia Benth&Hook 
Freijó-claraíba Cordia glabrata (Mart.) DC. 
Genipapo-de-cavalo Tocoyena formosa (Cham.Schl.)Schum. 
Gonçalo-alves  Astronium fraxinifolium Schott. 
Gravatá Bromelia balansae Mez. 
Guatambu Aspidosperma subincanum Mart. 
Ingá-xixica Inga alba (Sw.) Willd. 
Ipê-cachorro Tabebuia ochracea (Cham.) Standl. 
Jacarandá do cerrado Machaerium acutifolium Vog. 
Jacarandá-preto Machaerium opacum Vog. 
Jatobá-da-mata Hymenaea courbaril L.  
Jatobá-do-campo Hymenaea stigonocarpa Mart.ex Hayne    
Lixeira Curatella americana L. 
Lobeira Solanum lycocarpum SetorHill. 
Mamica-de-porca Zanthoxyllum rhoifolium Lam. 
Mandiocão-da-mata Schefflera (Dydimopanax)   . 
 morototonii (Aubl. B. Maguire, 
 Steyerm & D.C. Frodin) 
Monjoleiro Acacia pollypylla DC. 
Mulher-pobre Dilodendron bipinnatum Radlk. 
Murici-do-campo Byrsonima crassa Nied. 
Negramina Siparuna guianensis Aubl. 
Paineira-barriguda Chorisia speciosa Setor Hil. 
Pau-d’óleo Copaifera langsdorffii Desf. 
Pau-marfim Agonandra brasiliensis Benth.&Hook. F. 
Pau-pombo Tapirira guianensis Aubl. 
Pau-terra-folha-larga Qualea grandiflora Mart. 
Pequi Caryocar brasiliense Camb. 
Peroba-do-campo Aspidosperma macrocarpon       
Pindaíba Xylopia aromatica (Lam.) Mart. 
Rapadura, caripé-da-mata LicaniakunthianaHook. Schltr. 
Sete-capas Campomanesia sp. 
Sucupira-preta Bowdichia virgilioides H.B.K. 
Tingui Magonia pubescens Setor Hil. 
Uva-de-macaco Hirtella glandulosa Spreng. 
Uvinha-vermelha Chrysophyllum marginatum (H Et A.) Radlk. 
 Veludo Randia sp. 
Vinhático Plathymenia reticulata Benth 

6.2.1.4.2. UCA Goiânia II / Meia Ponte 

O rio Meia Ponte nasce nas serra dos Brandões, em Itauçu, e tem uma extensão total de 

471 km. Esse corpo hídrico atravessa a área do aglomerado urbano de Goiânia, recebendo, 

neste trecho, a contribuição de alguns importantes afluentes, como os ribeirões Caveirinha, 

João Leite, Gameleira e Anicuns.  O uso do solo pelas atividades agropecuárias promoveu 

grandes desmatamentos; nessa bacia, somente cerca de 12% da área é coberta pela 

vegetação nativa. A expansão urbana da cidade de Goiânia promoveu a fragmentação da 

vegetação natural, que nos dias atuais correspondem a poucas manchas remanescentes 

em estado primário. 
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Esse trecho apresenta, ao longo de suas margens, algumas espécies indicativas da 

composição da flora primitiva, próximo a Avenida Perimetral Norte. A tipologia vegetacional 

detectada é a de Floresta Estacional Semidecidual, onde os indivíduos remanescentes 

ainda determinam as características naturais. É uma importante mancha de flora pretérita, 

que deve ser preservada. 

Quadro 4: Espécies da flora levantadas na UCA Goiânia II / Meia Ponte.  
Nome Vulgar Nome Científico 
Açoita-cavalo Luehea sp. 
Angico Anadenanthera sp. 
Araçá-da-mata Psidium sp. 
Aroeira Myracrodruon urundeuva Fr. All. 
Bacuri Attalea phalerata Mart.ex Spreng. 
Bicuíba Virola sebifera Aubl. 
Canelão Ocotea sp. 
Canzileiro Platypodium elegans Vog. 
Carne-de-vaca Roupala montana Aubl. 
Carvoeiro Sclerolobium paniculatum Vog. 
Cascudo Qualea dichotoma (Warm.) Stafl. 
Chifre-de-veado Casearia sylvestris Sw. 
Escorrega-macaco Vochysia haenkeana (Spreng. )Mart. 
Gameleira Ficus sp. 
Gameleira-branca Fícus insípida Willd. 
Garapa Apuleia leiocarpa (Vog.) Macbr 
Goiabinha-da-mata Psidium sartorianum  (Berg) Nied.  
Gonçalo-alves Astronum flaxinifolium Schott. 
Gravatá Bromélia balansae Mez. 
Guapeva Pouteria torta (Mart.) Radlk. 
Guatambu Aspidosperma subincanum Marth. 
Envira-preta Duguetia lanceolataf Setor Hil. 
Jequitibá Cariniana estrellensis (Raddi) Kuntze 
João-farinha  Callisthene major Marth. 
Laranjinha-do-campo Styrax ferrugineus Nees et Mart. 
Lixeira Curatella americana L. 
Mamica-de-porca Zanthoxylum rhoifolium Lam. 
Mandiocão-da-mata Schefflera (Dydimopanax) morototonii (Aubl. B. Maguire, 

Steyerm & D.C. Frodin) 
Marinheiro Guarea guidonia (L.) Sleumer 
Marmelada-de-cachorro Sclerolobium paniculatum Vog. 
Monjoleiro Acacia pollyphylla DC. 
Moreira Maclur tinctoria D. Dom ex Steud.  
Mutamba Guazuma ulmifolia Lam 
Negramina Siparuna guianensis Aubl. 
Pau d-óleo Copaifera langsdorffii Desf. 
Pau-terra-folha-larga Qualea  grandiflora Mart. 
Peroba-rosa Aspidosperma cylindrocarpon M. Arg. 
Pindaíba Xylopia aromatica (Lam) Mart. 
Pombeiro Tapirira guianensis Aubl. 
Sanção-do-campo Mimosa caesalpiniaefolia Benth. 
Taboa Typha dominguensis Pers. 
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6.2.1.4.3. Córrego Macambira (02 pontos de amostragens) 

a) Ponto localizado próximo da nascente, na reserva ambiental da Avenida 

Macambira 

O córrego Macambira é afluente da margem direita do ribeirão Anicuns, com uma extensão 

aproximada de 7,3 Km. Sua bacia drena várias áreas de grande concentração urbanística 

de Goiânia no sentido sul para norte, na região oeste da cidade. 

Sua nascente principal é o córrego Buriti, sendo o local bem preservado quanto à 

constituição nativa da flora, com baixo nível de degradação das matas ciliares, o que se 

torna mais acentuado após a confluência com o Pindaíba.  

Esse corpo hídrico possui uma nascente parcialmente preservada na sua constituição 

florística, visto que as matas ciliares ainda existentes nesse local estão inseridas em uma 

área dentro de um condomínio fechado de luxo.  

Após a confluência com o córrego Cedro, localiza-se o loteamento denominado Faiçalville, 

onde a nascente deste pequeno corpo hídrico está também parcialmente preservada por 

manchas de vegetação remanescente.  

O ponto amostrado está inserido no Conjunto Cachoeira Dourada, na Avenida Macambira, 

em uma pequena reserva ambiental, localizado abaixo das confluências dos três tributários 

da sub- bacia do córrego Macambira.  

Esta pequena reserva florestal é utilizada como área de lazer pelos moradores do bairro e 

apresenta a flora constituída principalmente por espécies exóticas, com a presença de 

algumas espécies nativas remanescentes, como buritis e sangra d’água, esta última 

representando uma parcial recuperação da flora das margens do córrego.  

 A flora neste ponto é constituída por espécies representativas de espécies de Floresta 

Semideciduais, as quais possuem alto valor madeireiro, porém não podem ser utilizadas 

para esse fim. 

A reserva apresenta um elevado grau de alteração decorrente da ação de retirada das 

espécies de interesse econômico anteriormente encontradas na mata ciliar, introdução de 

vegetação exótica, construção de cercas vivas, dentre outros impactos. Esses impactos não 

diminuem a importância dessa formação vegetacional, em razão da baixa freqüência de 

áreas como estas nos centros urbanos. 
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Quadro 5: Espécies da flora levantadas no córrego Macambira, abaixo da nascente. 
Nome Vulgar Nome Científico 
Amora Morus sp. 
Angico-branco Albizia niopoides (Spruce. Ex  
Bacuri Attalea phalerata Mart. Ex Spreng.                                     
Bambu Bambusa sp. 
Cajá-manga Spondias sp. 
Cedro Cedrela fissilis Vell. 
Espatódea Spatodea campanulata 
Eucalipto-ornamental Eucalyptus ficifolia 
Fícus Ficus benjamina 
Flamboyant Grevillea banksii 
Hibisco  Hibisco sp. 
Ipê-amarelo Tabebuia serratifolia (Vahl) Nich. 
Ipê-caraíba Tabebuia aurea (Manso ) Benth. & Hook   
Jambo Syzygium malaccense  
Jambolão Syzygium sp. 
Leucena Leucoena Leucocephala 
Manguba Pachira aquatica Aubl. 
Pacová Heliconia Marginata (Griggs.) Pitt.  
Paineira Chorisia speciosa Setor Hill. 
Palheteira Clitoria fairchildiana Howard. 
Palmeira-rabo-de-peixe Caryota mitis Lour 
Pata-de-vaca Bauhinia forticata Link 
Pau-brasil Caesalpinia echinata Lam. 
Pau-ferro Astronium graveolens Jacq. 
Piteira Furcracea foetida 
Plumbago Plumbago capensis 
Saboneteira Sapindus saponaria L. 
Sete-copas Terminolia catappa 
Sibipiruna Caesalínia peltophoroides Benth. Spreng. 
Tamboril Enterolobium contortisiliquum (Vell.) Morong. 
Xixá Sterculia Striata Setor Hil et Naud. 

b) Macambira: Ponto próximo à foz no ribeirão Anicuns, na ponte da Vila Santa 

Rita. 

Este ponto amostrado apresenta flora característica de ambientes antropizados e as 

margens do ribeirão invadidas por moradores em áreas bastante próximas ao corpo hídrico.  

A flora pretérita encontra-se altamente alterada e há presença de manchas de faixas ciliares 

descaracterizadas. Estas são constituídas por poucas espécies ainda remanescentes da 

flora nativa, tais como palmeira bacuri, ingá cipó, marinheiro, tamboril, jacarandá de espinho 

e angico. 

Assim, a vegetação predominante é composta por algumas espécies encontradas nas faixas 

ciliares antropizadas, com a presença de uma flora exótica representada por gramíneas. As 

poucas espécies remanescentes da floresta nativa apresentam-se em uma baixa 

diversidade de espécies. 
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Quadro 6: Espécies da flora levantadas no córrego Macambira, próximo a confluência com o ribeirão 
Anicuns. 

Nome Vulgar Nome Científico 
Angico  Anadenanthera sp. 
Assa-peixe Vernonia sp. 
Bacuri  Attalea phalerata Mart.ex Spreng. 
Bambu Bambusa sp. 
Bananeira Musa sp. 
Cajá-manga Spondias sp. 
Capim colonião Panicum maximum Jacq. 
Capim-elefante Penisetum sp. 
Embaúba Cecropia pachystachya Trec. 
Gameleira-branca Ficus insipida Willd. 
Ingá-sapo Inga uruguensis Hook et. Arn 
Jacarandá-de-espinho Machaerium sp. 
Jurema-branca Mimosa sp. 
Mangueira  Mangifera sp. 
Monjoleiro  Acacia pollyphylla DC. 
Pombeiro  Tapirira guianensis Aubl. 
Sangra-d’água Croton urucurana Baill. 

 

6.2.1.4.4. Ribeirão Anicuns (02 pontos de amostragens) 

a) Ribeirão Anicuns: Ponto amostrado na ponte da Avenida Anhangüera 

O ribeirão Anicuns é um dos principais mananciais do município e vem recebendo ao longo 

dos anos os efluentes provenientes de lançamentos industriais e domésticos. Para ele, 

afluem os cursos d’água de maior influência neste contexto urbano, tais como córregos 

Cascavel, Capim Puba, Botafogo e Macambira. Estes, antes do encontro com o ribeirão, já 

apresentam uma degradação acentuada de conservação ambiental e uma baixa qualidade 

sanitária de suas águas. 

Este manancial tem atualmente suas margens desprovidas de matas ciliares, ocorrendo 

somente algumas manchas da flora pretérita esparsas ao longo dessa sub-bacia, ocupadas 

por pequenas chácaras, residências, loteamentos urbanos e indústrias, que fazem 

lançamento de seus efluentes, tratados ou não, em suas águas.  

O avanço desordenado da ocupação populacional sobre estas matas ciliares localizadas 

nos fundos de vale, junto aos cursos d’água que cortam a cidade de Goiânia, causam 

profundas modificações aos meios físico e biológico, desperdiçando áreas de lazer 

potenciais, trazendo diversos problemas para a população, como as enchentes e 

inundações e desqualificando o município no que se refere à preservação ambiental. 



                       DERMU 

EIA - PROJETO MACAMBIRA - ANICUNS 
129 

A amostragem da flora neste ponto foi realizada próximo às margens do ribeirão Anicuns, 

em uma área de concentração acentuada de indústrias e residenciais, as quais lançam seus 

efluentes neste corpo d’água ou na rede coletora da Saneago.  

Esta área se apresenta com um elevado nível de antropização e é principalmente 

constituída por vegetação introduzida, com baixa abundância de variedades e quantidades 

espécies. Em diversos pontos de ambas as margens, predomina o gênero Leocena, 

geralmente utilizado para recomposição de matas degradadas, apesar de não ser uma 

planta nativa do bioma Cerrado. 

A flora observada neste ponto amostrado, na sua maioria constitui-se de espécies 

introduzidas, com a presença mensurável de poucas exemplares da flora nativa. 

Quadro 7: Flora amostrada próximo à Avenida Anhanguera  
Nome Vulgar Nome Científico 
Bambu Bambusa sp. 
Bananeira Musa sp. 
Capim colonião Panicum maximum Jacq. 
Embaúba Cecropia pachystachya Trec. 
Eucalipto Eucaliptus sp. 
Guapuruvu Schyzolobium parahyba (Vell.) Blake. 
Ipê-rosa Tabebuia heptaphylla (Vell.) Tol. 
Leucena Leucoena Leucocephala 
Mamona Ricinus communis 
Manguerira Mangifera sp. 
Mogno Swietenia macrophylla King. 

 

b) Ribeirão Anicuns: Ponto amostrado na ponte da Avenida Goiás. 

A amostragem da flora foi realizada na avenida Goiás, na ponte sobre o córrego Anicuns; na 

área de influência direta deste ponto, observou-se a presença de grande quantidade de 

resíduos sólidos (lixo), extração de areia, ausência de faixas ciliares, grande concentração 

de residências provavelmente não regularizadas, localizadas próximas às margens do corpo 

hídrico, portanto em áreas de riscos. 

A ocupação humana nesta região e as atividades antrópicas decorrentes modificaram toda 

vegetação nativa em seus arredores e na faixa de mata ciliar, sendo necessária sua 

recomposição, para garantir a prevenção de impactos ambientais observados atualmente, 

tais como o assoreamento do corpo hídrico, causado pelo processo de erosão. 

A grande maioria da vegetação observada é na constituída por gramíneas, com a presença 

de alguns indivíduos arbóreos espaçados, que promovem uma ligeira modificação na 

paisagem desta área. 
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Quadro 8: Espécies florísticas levantadas no ribeirão Anicuns, na avenida Goiás Norte. 
Nome Vulgar Nome científico 
Abiu Pouteria sp. 
Acerola   Malpigha glabra 
Angico-branco  Albizia niopoides (Spruce. Ex. Benth.) Burkart. 
Bálsamo   Myroxilum peruiferum L.f.  
Bambu-imperial  Bambusa vulgaris 
Bananeira Musa sp. 
Buchinha  Luffa sp. 
Cacau  Theobroma cacau L. 
Cajá-manga Spondias sp. 
Cajueiro Anacardium sp. 
Cana-de-açúcar  Saccharum sp. 
Capim-elegante  Penisetum sp. 
Caruru-de-porco Amaranthus Lividus L. 
Coco-da-bahia Cocus nucifera L. 
Corda-de-viola Hipomoea sp. 
Embaúba Cecropia pachystachyaTrec. 
Flamboyant Delonix regia 
Goiabeira Psidium guajava L. 
Guariroba Syagrus oleracea (Mart.) Becc 
Ingá-cipó Inga edulis Marth. 
Jurubeba  Solanum sp. 
Lima Cytrus sp. 
Mamona Ricinus communis 
Mangueira Mangifera sp. 
Maracujá  Passiflora sp. 
Mixirica  Cytrus sp. 
Palmito açaí  Eutepe edulis Mart. 
Tamarindu  Tamarindus indica 

6.2.1.5. VEGETAÇÃO DO ENTORNO (CONTEXTO DE ÁREA DE INFLUÊNCIA INDIRETA) 

6.2.1.5.1. Parque Ecológico 

O Parque Ecológico Ulysses Guimarães é considerado a maior área de preservação 

ambiental localizada próximo à área urbana de Goiânia. Sua flora do tipo Cerrado é de 

grande representatividade, sendo a região denominada de ‘’ Mato Grosso Goiano ’’. É 

constituída por encraves de cerradão e, em sua maioria, de florestas estacionais deciduais e 

semi-deciduais. 

Possuem solos férteis, que garantem a boa conservação e manutenção de suas espécies. 

Encontra-se atualmente em bom estado de conservação, livre de grandes impactos 

antrópicos, tais como as atividades agrícolas e a introdução de pastagens. Esse cenário 

ocorre dentro da área do parque, porém essas atividades são observadas em áreas 

limítrofes da reserva.  

Na área do parque, a vegetação de fundos de vales e faixas ciliares possuem porte similar, 
com a distribuição de espécies específicas nas margens dos leitos d’água, determinado pela 
característica de disponibilidade de água e conseqüentemente maior fertilidade do solo. 
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A floresta estacional decidual apresenta-se em com uma elevada diversificação de 
espécimes de grande porte, cuja localização é determinada por diferentes fatores, entre eles 
a altitude. Em áreas intermediárias, o porte da vegetação, a intensidade de indivíduos por 
unidade de área e o volume madeireiro não são significadamente alterados. Já em áreas de 
transição entre as faixas ciliares e a floresta estacional decidual e semi-decidual, ocorre uma 
alteração na variação das espécies e na densidade de indivíduos por área.  

Quadro 9: Espécies florísticas levantadas na reserva do Parque Ecológico Ulysses Guimarães. 
Nome Vulgar  Nome Científico 
Açoita-cavalo Luehea sp. 
Amescla Protium sp. 
Angico-branco Albizia niopoides (Spruce. Ex. Benth.) Burkart. 
Angico-jacaré Piptadenia sp. 
Angico-monjolo Anadenanthera sp. 
Angico-vermelho Anadenanthera Peregrina(L.)  Speg. 
Araçá Psidium sp. 
Aroeira Myracrodruon urundeuva Fr. All. 
Ata-da-mata Annona sp. 
Barriguda Chorisia speciosa Setor Hil. 
Cafezinho Rhamnidium elaeocarpus Reiss. 
Cambara-liso Volchysia sp. 
Cambará-rugoso Volchysia sp.  
Canela-de-velho Aspirosperma discolor A. DC. 
Capitão-do-campo Terminalia argentea Mart. Et Succ. 
Copaíba Copaifera langsdorffii Desf. 
Gameleira Fícus sp. 
Garapa Apulea leiocarpa (Vog.) Macbr. 
Goiabinhas Myrcea sp. 
Gonçalo-alves Astronum flaxinifolium Schott. 
Grão-de-galo Abatua sp. 
Guapeva Pouteria torta (Mart.) Radlk. 
Embaúba Cecropia sp. 
Ingá-miúdo Inga sp. 
Ipê-roxo Tabebuia sp. 
Ipê-amarelo Tabebuia serratifolia (Vahl) Nich. 
Jacarandá-do-campo Machaerium acutifolium Vog. 
Jatobá-da-mata Hymenaea coubaril L. 
Louro Ocotea sp. 
Mamica-de-porca Zanthoxylum rhoifolium Lam. 
Mamoninha Mabea sp. 
Mamuí Cacarica sp. 
Mandiocão-da-mata Schefflera (Dydimopanax)     
 morototonii (Aubl. B. Maguire, Steyerm & D.C. Frodin) 
Marinheiro Guarea guidonia (L.) Sleumer 
Marmelada Alibertia sp. 
Mirindiba Terminalia sp. 
Murici-da-mata Byrsonina sericea DC. 
Mutamba Guazuma ulmifolia Lam 
Pereiro Aspidosperma sp. 
Peroba-rosa Aspidosperma cylindrocarpon M. A. Arg.  
Sete-couro Erytina sp. 
 

6.2.1.5.2. Área do entorno do Projeto de Revitalização 

Na área considerada de influência indireta em torno da implantação do Projeto Macambira - 
Anicuns, foram realizados levantamentos florísticos para melhor caracterização da flora 
ainda atualmente encontrada.  
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Para estas o uso predominante e que perdura até hoje, é definido como: áreas urbanizadas 
e áreas antrópicas representado por uma alta ocupação de edificações, com predomínio de 
loteamentos residenciais, áreas industriais e pequenas chácaras de produção de hortaliças 
e recreio, associadas à expansão urbana. 

De modo geral, a vegetação em torno e ao longo do empreendimento, dentro da área do 
município, caracteriza-se, atualmente, como muito alterada, com um elevado índice de 
ocupação e de atividades humanas.  

A flora levantada nessas áreas de influência indireta apresenta principalmente espécies da 
vegetação exótica, com quase nenhuma espécie remanescente da flora primitiva, sendo 
essas representadas na sua maioria por uma constituição vegetacional secundária.  

Assim, entremeando os arruamentos, ocorrem basicamente espécies exóticas introduzidas 
pela prefeitura e/ou pelos moradores dentro dos lotes residenciais. Nos lotes ou áreas 
vazias, ocorrem ainda alguns resquícios de capoeiras, sendo, entretanto, mais comum a 
presença de apenas gramíneas e de árvores isoladas, como testemunhas da vegetação 
pretérita. Dentre essas árvores, aparecem com destaque os angicos, vinháticos, ipês, barus 
e aroeiras, entre outras. 

A formação primitiva da flora aparece destacada pela fisionomia ora de Savana Florestada 
(Cerradão), ora de Floresta Estacional Semidecidual, sendo que a formação secundária é 
predominantemente constituída por espécies representantes de Floresta Estacional 
Semidecidual.  

Neste mesmo geossistema, ocorrem também unidades ou compartimentos diferenciados, 
como é caso das áreas conhecidas como Fundos de Vales, situadas ao longo de outros 
corpos hídricos.  

Essas áreas, existentes em alguns trechos, ao longo do empreendimento, são 
caracterizadas por uma superfície com declividade reduzida, com cobertura vegetal bastante 
alterada e estando ocupadas especialmente por residências e equipamentos de serviço, que 
sofrem todos os anos com os problemas relacionados a inundações, colocando em risco a 
saúde pública.  

No levantamento dessas áreas, verificou-se se tratar de formações de porte médio e de 

formação arbustiva destituídas de valor madeireiro, pois foram exploradas em passado 

remoto. Mesmo assim, dentre as espécies que dominam essas fisionomias, estão árvores 

com cerca de 15 / 35 metros como flamboyant, eucalipto, gameleira e outras listadas a 

seguir. 
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Quadro 10: Espécies florísticas na área do entorno do projeto. 
  Nome Vulgar Nome Científico 
Acerola Malpighia glabra 
Assa-peixe Vernonia sp. 
Ata-conde Annona squamosa 
Bambu Bambusa sp. 
Bananeira Musa sp. 
Bucha-de-metro Luffa sp. 
Cajá-manga Spondias sp. 
Capim-colonião Panicum maximum 
Capim-elefante Panisetum sp. 
Caruru-de-porco Amaranthus sp. 
Cinamomo Melia azedarach 
Cipó-de-leite Ipomoea chiliantha 
Coco-da-Baia Cocos nucifera 
Coração-de-negro Albizia sp. 
Crista-de-galo Celosia sp. 
Cupuaçu Theobroma grandiflorum (Willt. ex. Spreing).        
Eucalipto Eucaliptus sp 
Flamboyant Delonix regia 
Gameleira-branca Ficus insipida Wild. 
Ingá-do-brejo Inga uruguensis Hoot. Et Arn 
Jurema-Branca Mimosa sp. 
Limão Cytrus sp. 
Mamona Ricinus comunis 
Mangueira Mangifera sp. 
Maracujá Passiflora sp. 
Mata-pasto Senna alata (L. Ropx.) 
Monjoleiro Acacia pollyphylla DC. 
Moreira Maclur tinctoria D. Dom ex Steud.        
Mulungu Erithryna mulungu Mart. 
Palmeira-cariota Caryota mitis Lour. 
Palmeira-Imperial Roystonia sp. 
Pau-Pombo Tapirira guianensis Aubl. 
Pinha-do-Brejo Talauma ovata Setor Hil. 
Sanção-do-campo Mimosa sp. 
Taboa Typha dominguensis Pers.    

6.2.2. Fauna 

6.2.2.1. INTRODUÇÃO 

Situada a 209 Km de Brasília, Goiânia está localizada no Planalto Central Brasileiro, a 749 

m de altitude. Atualmente são 1.100 ha de área urbana, dos quais 30 % (aproximadamente 

375 hectares) são arborizados em forma de parques, jardins, praças, bosques, cemitérios, 

entre outros, constituindo verdadeiras ilhas verdes (Martins Júnior, 1996). 

A cobertura vegetal original de Goiânia é de matas ciliares e semi-caducifólia tropical, 

constituindo parte do Cerrado do Planalto Central, que hoje abriga poucos remanescentes 

(Monteiro e Brandão, 1995), e se apresenta como um ambiente fragmentado em um 

mosaico de ilhas verdes, variando de 150 m2, que são as praças e jardins, a 120 hectares, 

Jardim Botânico (Martins Júnior, 1996). 

De clima tropical sazonal, Goiânia tem uma temperatura média que varia de 25 a 27ºC e 

uma amplitude térmica inferior a 5ºC. As chuvas concentram-se nos meses de outubro a 

abril e variam entre 1.500 a 2.000 mm anuais. O inverno, geralmente, é frio e seco. 
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Goiânia, como toda cidade, é considerada um ecossistema urbano complexo, que expõe 

uma variedade de habitats, comunidades e organismos (SUKOPP, 1990), além de estar 

sujeito a intensas e rápidas modificações em seus recursos (MENDONÇA-LIMA e 

FONTANA, 2000). Essas modificações, que alteram habitats naturais ou os destroem 

totalmente, em função da construção de casas, prédios, paisagens artificiais, entre outros 

elementos (ELTON e MILLER, 1954; ARGEL DE OLIVEIRA, 1987, 1990, 1995) podem 

transformar drasticamente a composição da fauna silvestre na região.  

Por outro lado, esses elementos paisagísticos artificiais oferecem condições diferentes a 

serem exploradas pela fauna e uma oportunidade especial para o estudo de suas 

comunidades (EMLEN, 1974, DICKMAN, 1987), pois muitas das espécies encontram 

refúgios em áreas urbanizadas, como parques, praças, bosques cemitérios, entre outros, 

formando uma verdadeira comunidade sinântropa, composta por espécies oportunistas ou 

exóticas (DICKMAN 1987, MATARAZZO-NEUBERGER, 1995). Além disso, o ecossistema 

urbano conta com a presença de fauna e flora exóticas, desequilíbrio entre imigração e 

taxas de extinção (REBELE, 1994) e presença de poluição no ar, na água e nos solos 

(BOTKIN e BEVERIDGE, 1997).  

Assim, os estudos sobre este ecossistema são escassos. De acordo com Collins et al. 

(2000), apenas 0.4% dos estudos ecológicos são específicos ao ecossistema urbano. 

Yalden (1980), atribui a essa escassez, a dificuldade de obter-se permissão para conduzir 

longas pesquisas em propriedades privadas e municipais e ao vandalismo aos 

equipamentos de campo, por outro lado, McDonnell (1997) afirma que os ecólogos se 

sentem relutantes em realizar estes estudos, por considerarem estes ambientes menos 

atraentes do que ambientes não urbanos. Porém, em diversos estudos já realizados, a 

composição de espécies de uma metrópole pode se mostrar bastante rica e diversificada, 

tornando-se interessante do ponto de vista ecológico. 

Assim, este trabalho procurou amostrar e dimensionar a fauna de vertebrados terrestres de 

02 sub-bacias hidrográficas de mananciais que cortam a cidade de Goiânia, e, com isso, 

propor medidas que facilitarão a sua manutenção e a sua preservação. 

As amostragens se deram em pontos ao longo do córrego Macambira e do ribeirão Anicuns, 

nos pontos: 

• Macambira - 1º ponto: 

22k   0679344 

UTM  8151965 
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•  MacambIra - 2º ponto: 

22K   0679328 

UTM  8152776 

• MacambIra - 3º ponto: (Próximo à confluência com o ribeirão Anicuns) 

22K  0678626 

UTM 8154957 

•  Anicuns - 4º ponto: 

22K  0679296 

UTM 8155938 

•  Anicuns - 5ºponto: 

22K  0684059 

UTM 8158372 

•  Anicuns - 6º ponto: 

22K  0684817 

UTM 8159061 

• Anicuns 7º ponto: (Próximo ao encontro com o Meia Ponte) 

22K  0685698 

UTM 8159138 

6.2.2.2. CARACTERIZAÇÃO DA FAUNA 

6.2.2.2.1. Herpetofauna 

Apesar de a herpetofauna do Cerrado ser bastante representativa, com 150 espécies de 

anfíbios (45 endêmicas) e 120 de répteis (45 endêmicas) (Arruda, 2001), poucas foram as 

espécies amostradas nos pontos levantados. Primeiro, por se tratar de um ambiente urbano; 

segundo, pelo fato de esses animais serem difíceis de se observar nesta região, pois as 

altas temperaturas diurnas e os solos profundos limitam muitas espécies à atividade 

noturna, o que, em combinação com hábitos fossoriais e semi-fossoriais, dificultam ainda 

mais os encontros casuais (ARAÚJO e COLLI, 2000).  
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Para amostragem de espécies, foram estabelecidos pontos de observação, onde foram 
percorridas as duas margens do ribeirão e do córrego, e foram revirados folhas, troncos e 
gravetos caídos além de observações em pequenas poças e alagadiços.  

A coleta se realizou durante 3 dias do mês de julho de 2003. O dia foi dividido em 2 turnos. 
O turno da manhã que se iniciou às 8:00 horas, com o término às 11:00 horas e o turno da 
tarde, com início às 14:00 horas e término às 18:00 horas. Com isso totalizou-se 21 horas 
de coleta de dados. 

Para a classe anfíbios, foram registradas 5 espécies, distribuídas em 3 famílias. Para 
répteis, foram registradas 5 espécies, distribuídas em 4 famílias: Tropidurus cf torquatos, 
(Tropiduridae), Ameiva ameiva e Tupinambis sp (Teiidae) e Hemidactylus mabouya 
(Gekkonidae). Assim como para anfíbios, estas são também generalistas e conspícuas, 
além de se destacarem em ambientes urbanos e modificados.  

As espécies registradas são conspícuas e generalistas, sinalizando um alto grau de 
antropização do ambiente urbano de Goiânia. Apesar disto, os ambientes estudados devem 
ser preservados, visto que a preservação de ecossistema, como o de fundo de vale, em 
áreas urbanas, garante de várias maneiras uma melhora na qualidade de vida da 
população, além da conservação de diversas espécies. 

Quadro 11: Espécies registradas na área do ribeirão Anicuns. 
Táxon Nome popular Registro 
Ordem Anura   
Família Bufonidae   
Bufo paracnemis Sapo V 
Família Hylidae   
Hyla albopunctata Perereca V 
Hyla minuta Perereca verde Vo 
Scinax fuscovarius Perereca V 
Família Leptodactylidae   
Physalaemus cuvieri Rã cachorro Vo 
Ordem Squamata   
Família Gekkonidae   
Hemidactylus mabouya Lagartixa de parede V 
Família Teiidae   
Ameiva ameiva Calango V 
Tupinambis sp. Teiú V 
Família Tropiduridae   
Tropidurus cf. torquatus Calango V 
Família Colubridae   
Spilotes pullatus Caninana V 
Legenda: V = visualização; Em = entrevista com moradores; Vo = vocalização. 

6.2.2.2.2. Avifauna 

O Cerrado brasileiro apresenta uma rica avifauna, de acordo com Silva (1995), 837 
espécies. Mas, como para a herpetofauna, devido às condições ambientais dos locais 
amostrados, não foi possível amostrar toda essa riqueza. 
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Apesar de as aves serem animais que se dispersam com maior facilidade, portanto bem 

mais fácil de se observarem, foram confirmadas apenas 9,1% das espécies registradas por 

Silva (1995). 

As aves possuem uma variada alimentação e utilização do habitat, podendo atuar como 

reguladoras de um ecossistema (DALE e BEYELER, 2000). Analisando-se as espécies com 

certo critério, é possível obter-se informações sobre as condições ambientais do local. Com 

isso foram analisados os guildas das espécies registradas, a fim de se ter uma idéia das 

reais condições locais. 

A coleta de dados para este grupo taxonômico, assim como para répteis, foi realizada 

durante 03 dias do mês de julho. O dia foi dividido em 2 turnos: o da manhã, que se iniciou 

às 8:00 horas, e terminou às 11:00 horas; e o da tarde, com início às 14:00 horas e término 

às 18:00 horas. Com isso totalizou-se 21 horas de coleta de dados. 

As aves foram observadas com o auxílio de binóculos Pentax (8X21 e 8X40) para melhor 

acompanhamento visual e registro de dados. Além disso, foram registrados sons de 

algumas espécies com um gravador AIWA TP-M200, para identificação e confirmação 

destas em laboratório. 

A ordem sistemática das espécies seguiu Stotz (1996). Para a identificação visual em 

campo, foram utilizados Dunning (1989), Hilty e Brown (1999), e Martin et. al (1998). 

As espécies ainda foram classificadas quanto a: 

• guildas: Com base nas observações em campo e dados de literatura (STOTZ, 1996; 

SICK, 2001), as espécies foram classificadas em oito guildas: omnívoros (OM), 

carnívoros (CR), insetívoros (IN), necrófagos (NF), nectarívoros (NC), frugívoros 

(FR), sementes (SE) e piscívoros (PS); 

• sensibilidade a distúrbios (Sens.D.): Stotz (1996) definiu três categorias, quanto à 

vulnerabilidade das espécies à perturbação antrópica. Espécies altamente 

vulneráveis a distúrbios humanos são bons indicadores da qualidade ambiental. As 

categorias são alta, média e baixa sensibilidade a distúrbios; 

• prioridade de conservação (Pri.C.): as categorias qualitativas para conservação 

seguem Stotz (1996), que as definiu em: urgente (1), alta (2), média (3) e baixa (4). 

Nesse trabalho, totalizou-se um número de 76 espécies observadas, distribuídas em 30 

famílias. A guilda mais representativa foi a dos omnívoros, com 25% das espécies listadas, 

seguido por frugívoros e insetívoros, com 22% cada. Piscívoros representaram 10%; os que 

se alimentam de sementes, 8,4%; os nectarívoros, 7,3%; e carnívoros, apenas 5%. 
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Esses resultados já eram esperados, devido à condição de antropização local. 

Outro fator que permite inferir sobre a baixa qualidade ambiental do local é o fato de que 

apenas poucos animais apresentam média sensibilidade a distúrbios ambientais, sendo todo 

o restante pouco sensível a impactos. Além disso, todos os animais apresentam baixos 

índices de prioridade de conservação. 

Analisando este grupo taxonômico juntamente com a herpetofauna, constata-se uma fauna 

relativamente diversa, o que enfatiza ainda mais a necessidade da conservação local.  

Quadro 12: Foram listadas 76 espécies distribuídas em 30 famílias.  
Espécies Guilda Sensibilidade Prioridade de Conservação 
Família Phalacrocoracidae    
Phalacrocorax brasilianus piscívoro baixa 4 
Família Anhingidae    
Anhinga anhinga piscívoro média 4 
Família Ardeidae    
Butorides striatus piscívoro baixa 4 
Egretta thula piscívoro baixa 4 
Família Threskiornithidae    
Theristicus caudatus onívoro baixa 4 
Família Anatidae    
Cairina moschata onívoro baixa 4 
Família Cathartidae    
Coragyps atratus necrófago baixa 4 
Família Acciptridae    
Elanus leucurus carnívoro baixa 4 
Buteogallus meridionalis carnívoro baixa 4 
Buteo magnirostris carnívoro baixa 4 
Família Falconidae    
Milvago chimachima carnívoro baixa 4 
Falco sparverius carnívoro baixa 4 
Caracara plancus onívoro baixa 4 
Família Jacanidae    
Jacana jacana onívoro baixa 4 
Família Charadriidae    
Vanellus chilensis onívoro baixa 4 
Família Columbidae    
Columba picazuro sementes baixa 4 
Columba cayennensis sementes baixa 4 
Leptotila rufaxilla sementes baixa 4 
Scardafella squammata sementes baixa 4 
Columbina talpacoti sementes baixa 4 
Família Psittacidae    
Ara nobilis frugívoro média 4 
Aratinga  leucophthalmus frugívoro média 4 
Forpus xanthopterygius frugívoro média 4 
Brotogeris chiriri frugívoro média 4 
Amazona aestiva frugívoro média 4 
Família Cuculidae    
Piaya cayana onívoro baixa 4 
Crotophaga ani onívoro baixa 4 
Guira guira onívoro baixa 4 
Família Tytonidae    
Tyto alba carnívoro baixa 4 
Nyctidromus albicollis insetívoro baixa 4 
Família Strigidae    
Speotyto cunicularia carnívoro baixa 4 
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Quadro 11. Foram listadas 76 espécies distribuídas em 30 famílias - Continuação 
Espécies Guilda Sensibilidade Prioridade de Conservação 
Família Trochilidae    
Phaetornis pretrei nectarivoro baixa 4 
Eupetomena macroura nectarívoro baixa 4 
Thalurania furcata nectarívoro baixa 4 
Amazilia fimbriata nectarívoro baixa 4 
Família Alcedinidae    
Ceryle torquata piscívoro baixa 4 
Chloroceryle americana piscívoro baixa 4 
Família Momotidae    
Momotus momota onívoro média 4 
Família Galbulidae    
Gálbula ruficauda insetívoro baixa 4 
Bucconidae    
Monasa nigrifrons insetívoro baixa 4 
Ramphastidae    
Ramphastos toco onívoro baixa 4 
Picidae    
Picumnus cf. cirratus insetívoro baixa 4 
Colaptes campestris onívoro baixa 4 
Colaptes melanochloros onívoro baixa 4 
Celeus flavescens onívoro baixa 4 
Família Dendrocolaptidae    
Xiphorhynchus guttatus insetívoro baixa 4 
Família Furnariidae    
Furnarius rufus insetívoro baixa 4 
Synallaxis frontalis insetívoro baixa 4 
Família Tyrannidae    
Todirostrum cinereum insetívoro baixo 4 
Pitangus sulphuratus onívoro baixa 4 
Megarhynchus pitangua onívoro baixa 4 
Myiodinastes maculatus insetívoro baixa 4 
Tyrannus melancholicus onívoro baixa 4 
Família Hirundinidae    
Tachycineta albiventer insetívoro baixa 4 
Phaeoprogne tapera insetívoro baixa 4 
Progne chalybea inestívoro baixa 4 
Família Troglodytidae    
Thryothorus leucotis insetívoro baixa 4 
Família Muscicapidae    
Polioptila dumicola insetívoro baixa 4 
Turdus rufiventris frugívoro baixa 4 
Turdus leucomelas frugívoro baixa 4 
Turdus amaurochalinus frugívoro baixa 4 
Família Emberezidae    
Coereba flaveola frugívoro baixa 4 
Thraupis sayaca frugívoro baixa 4 
Thraupis palmarum frugívoro baixa 4 
Euphonia chlorotica frugívoro baixa 4 
Euphonia violacea frugívoro baixa 4 
Tangara cayana frugívoro baixa 4 
Dacnis cayana frugívoro baixa 4 
Volantina jacarina frugívoro baixa 4 
Sporophila albogularis frugívoro média 4 
Sporophila lineola frugívoro baixa 4 
Saltator maximus frugívoro baixa 4 
Família Icteridae    
Icterus cayanensis insetívoro baixa 4 
Gnorimopsar chopi insetívoro baixa 4 
Molothrus bonariensis insetívoro baixa 4 
Família Passeridae    
Passer Domesticus onívoro baixa 4 

 
Sensibilidade : baixa; média ou alta. 
Prioridade de Conservação: 4 baixa; 3 média; 2 alta e 1 urgente. 
A ordem sistemática e nomenclatura das espécies, com exceção de Buteogallus meridionalis, seguiu Stotz 
(1996). Para a identificação visual em campo, foram utilizados Dunning (1989), Hilty e Brown (1999), e Martin et. 
al (1998). O critério Guilda foi definido através das observações em campo e Sensibilidade a Distúrbios e 
Prioridade de Conservação seguem Stotz (1996). 
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6.2.2.2.3. Mastofauna 

Para o bioma Cerrado, são descritas 166 espécies de mamíferos, sendo vinte endêmicas 

(Fonseca et al., 1996). Mesmo com baixo número de endemismos, o Cerrado abriga 34% 

das espécies de mamíferos continentais do Brasil. 

A principal metodologia para este grupo taxonômico foi a de identificação visual e auditiva 

das espécies. A coleta de dados para este grupo taxonômico seguiu a mesma que para a 

avifauna. Os mamíferos foram observados com o auxílio de binóculos Pentax (8X21 e 8X40) 

para melhor acompanhamento visual e registro de dados.  Registros indiretos (pegadas, 

fezes, etc.) foram fotografados por uma câmera reflex 35-80 mm. 

A classificação e a nomenclatura das espécies seguem Emmons & Feer (1997), também 

utilizados para identificação visual. 

Para mamíferos, foram registradas apenas 5 espécies de 3 famílias distintas no local: a 

espécie Rattus rattus da família Muridae, a espécie Galea cf spixii  da família Cavidae, a 

espécie Didelphis albiventris e Monodelphis cf domestica da família Didelphidae e a espécie 

Callithryx penicillata da família Callitrichidae. Esses dados não permitem fazer muitas 

inferências sobre os pontos amostrados, a não ser constatar seu péssimo estado de 

conservação, onde serão necessários planos eficazes de conservação e preservação.  
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6.3. MEIO ANTRÓPICO 

6.3.1. Evolução e Distribuição Geográfica da População 

O município de Goiânia, que ocupa uma área de 739,492 Km², contava, em 2000, com 

1.093.007 habitantes, correspondendo a 66,67% de toda população metropolitana. Desses, 

1.085.806 habitavam a área urbana e 7.201, a rural. 

Tabela 8: Distribuição da População residente de Goiânia, Região Metropolitana e Estado - 
2000 

População Discriminação Área 
Total Urbana Rural 

Densidade 
(hab/Km²) 

Taxa de 
Crescimento*91/00 

Goiânia 739,492 1.093.007 1.085.806 7.201 1.527,09 1,91 

Região Metropolitana 3.995,234 1.639.516 1.612.874 26.642 432,09 3,24 

Estado 340.086,698 5.003.228 4.396.645 606.583 15,32 2,46 

Fonte: IBGE 
 SEPLAN-GO/SEPIN - Gerência de Estatística Econômicas-2003. 
 *Taxa média geométrica de crescimento anual 

Goiânia, como todos os municípios brasileiros, principalmente os integrantes de regiões 
metropolitanas ou de aglomerações urbanas, possui cenário demográfico marcado por 
intenso processo de urbanização. 

Este processo iniciou-se no Brasil a partir da década de 50 e tem sua causa básica no 
modelo de modernização conservadora adotado no país, onde a capitalização da produção 
agropecuária convive com a manutenção da estrutura fundiária concentracionista e 
excludente do trabalhador rural. 

O êxodo rural é reforçado, também, por outros fatores relevantes, como a aspiração por 
serviços de saúde e educação; a expansão dos eixos rodoviários que facilitam as viagens; a 
ampliação dos meios de comunicação que criaram novas expectativas. 

No cenário regional, a construção de Brasília e a abertura da BR-153, estabelecendo a 
ligação Norte-Sul do país, constituíram-se em vetor do processo de urbanização de Goiânia. 
Em 1950, sua população urbana já representava 76,40% e em 1960, 88,30%. Atualmente o 
grau de urbanização do município é de 99,35%, com uma população rural da ordem de 
0,65%. O crescimento médio anual da população de Goiânia, no período 1991/2000, foi de 
1,91%, inferior ao da região (3,24%) e ao do Estado (2,46%). 

Tabela 9: População Residente por situação de Domicílio nos anos 1970, 80, 91, 96 e 2000, 
Taxa de Crescimento e Grau de Urbanização 

Habitantes Taxa de Crescimento 
Participação Relativa - 

Grau urbanização População 
1970 1980 1991 1996 2000 70/80 80/91 91/96 96/00 70 80 91 96 00 

Urbana 363.056 703.682 912.813 995.409 1.085.806 6,85 2,39 1,75 2,20 95,35 98,07 98,98 99,37 99,35

Rural 17.717 13.844 9.409 6.349 7.201 -2,42 -3,45 -7,57 3,20 4,65 1,93 1,02 0,63 0,65 

Total 380.773 717.526 922.222 1.001.756 1.093.007 6,55 2,31 1,67 2,20 100 100 100 100 100 
Fonte: Censo Demográfico - 1970, 80, 91, 2000. 
 Contagem da População de 1996. 
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Ao analisar a tabela, constatou-se que, entre 1970 e 2000, o crescimento populacional do 
município de Goiânia foi da ordem de 187,05%, sendo que na década de 1970/1980, foi mais 
significativo, atingindo uma taxa de crescimento anual de 6,55%. Nos anos posteriores, o 
crescimento foi menos expressivo: em 1991/1996, foi de 1,67% ao ano e, em 1996/2000, 2,20%, 
apresentando crescimento relativo de 18,50% na última década. 

Quanto à distribuição demográfica no território municipal, constata-se que a população urbana 
cresceu 199,07% no período 1970 a 2000. Na década de 1970/1980, este crescimento foi mais 
acelerado, com taxas de 6,85% ao ano, fenômeno ocorrido na grande maioria das capitais 
brasileiras. Já entre 1991/1996, a taxa anual de crescimento foi de 1,75% e, em 1996/2000, 2,20%. 

Por outro lado, a população rural decresceu -64,16% entre 1970/2000, sendo que nos anos 
1991/1996, o decréscimo foi mais expressivo, apresentando taxas anuais de -7,57%. O 
crescimento foi retomado no período 1996/2000, com taxas de 3,20% ao ano. 

O trabalho “Radiografia Sócio-Econômica do Município de Goiânia”, elaborado pela Prefeitura 
com base nos Resultados Preliminares do Censo IBGE/2000, demonstra a quantidade de sua 
população distribuída em 81 microrregiões. Constata-se que os setores/bairros mais 
populosos são: Finsocial (47.408 hab), Parque das Laranjeiras (41.415 hab), Jardim América 
(40.545 hab), Cidade Jardim (40.120 hab), Nova Suíça/Bueno (35.621 hab), Marechal 
Rondon (32.757 hab), Jardim Europa (29.939 hab), Novo Horizonte/Faiçalville (29.038 hab). 

6.3.1.1. DENSIDADE DEMOGRÁFICA 

A densidade demográfica do município de Goiânia vem aumentando. Em 1991, era de 1.151,31 
hab/Km²; em 1996, atingiu 1.383,49 hab/Km² e, em 2000, 1.527,09 hab/Km2. Esta maior 
concentração populacional no município deve-se ao crescimento do número de habitantes e 
à redução de sua área total, em decorrência da emancipação do Distrito de Abadia de Goiás.  

6.3.1.2.  ESTRUTURA DA POPULAÇÃO POR SEXO E IDADE 

Em 2000, a população do município de Goiânia era constituída de 47,67% de pessoas do 
sexo masculino e 52,33% do sexo feminino. Esta superioridade de mulheres foi observada 
em todo período objeto da análise. 

O estudo da composição etária de uma população se constitui em instrumento fundamental 
para a definição de públicos alvos, com a finalidade de estabelecer políticas públicas e 
indicar projetos e ações que interfiram na qualidade de vida da população. 

Ao se observar a evolução da população residente de Goiânia por grupo de idades, nota-se 
que a faixa de 0 a 4 anos sofreu redução de 1980 a 1996, voltando a crescer em 2000. A 
população de 5 a 9 anos apresentou redução absoluta no período 1996 a 2000; os demais 
grupos de idade cresceram no período 1980/2000. 
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Tabela 10: População Residente no Município de Goiânia por Grupo de Idade 
Grupo de Idade (em anos) 1980 1991 1996 2000 % 

0 a 4 93.442 92.570 87.391 90.720 8,30 
5 a 9 80.514 96.739 91.413 91.223 8,35 

10 a 19 175.071 202.226 213.125 216.387 19,80 
20 a 29 153.784 193.411 204.552 225.528 20,63 
30 a 39 89.856 143.055 164.582 179.139 16,39 
40 a 49 59.776 90.468 113.177 134.275 12,28 
50 a 59 35.875 54.158 64.917 79.551 7,28 

60 ou mais 28.885 49.595 61.306 76.184 6,97 
ignorada 323 - 1.293 - - 

total 717.526 922.222 1.001.756 1.093.007 100% 
Fonte: BGE - Censo de 1980, 1991 e 2000. 
 Contagem da População 1996. 

Atualmente o contingente demográfico entre 0 e 40 anos (73,47%) é bastante significativo e 

requer investimentos vultosos nos setores educacional (formal e profissional), de saúde, 

esporte e lazer, além de mercado de trabalho, pois nesses estratos, estão compreendidas 

as demandas por ensino fundamental, médio, superior, profissionalizante e busca de 

emprego / trabalho. 

 

 

Figura 32: Pirâmide etária por sexo 

 

 

A população em idade ativa (10 a 60 anos) do município representava, em 2000, 

aproximadamente 76,38% da população total, pouco superior à do Estado, que era de 

75,75%. Outro fator a ser considerado é a taxa de dependência do Município, que era de 

43,27%, ou seja, existe uma relação de cerca de 43 jovens e adultos para cada 100 pessoas 

potencialmente ativas. 

6.3.1.3. FLUXOS MIGRATÓRIOS 

A participação relativa da população de Goiânia em relação à estadual (21,84%) deve-se ao 

fato de que a capital do Estado ainda se constitui em meta para as correntes migratórias. 

Na década de 80, a população migrante na região de Goiânia representava cerca de 

60,40%, entretanto constatou-se um pequeno decréscimo no município de Goiânia, 

indicando que a corrente migratória dirigia-se à capital, mas por motivos diversos - inclusive 

a dificuldade de acesso a lotes e moradias baratas - terminou por localizar-se nos 

municípios limítrofes. Sua origem era urbana, levando a inferir que a população rural antes 

de imigrar para Goiânia, passava por núcleos urbanos intermediários. 
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Em 1996, a população migrante de Goiânia era de 47.605 pessoas, o que representava 

4,75% da população municipal. Destes, 42,00% eram do próprio Estado de Goiás, 55,96% 

oriundos de outros Estados Brasileiros - Tocantins, Pará, Bahia, São Paulo, Distrito Federal, 

Maranhão, Minas Gerais e Mato Grosso - e 220 vieram de outros países. 

Em 2000, migraram para Goiânia, provenientes de outras unidades da Federação, cerca de 

73.067 pessoas, correspondendo a 6,68% da população do município. Estes imigrantes são 

oriundos principalmente do Tocantins (17,42%), Pará (10,92%), Maranhão (10,48%), São 

Paulo (10,10%), Minas Gerais (8,57%), Bahia (8,56%), Distrito Federal (7,80%) e Mato 

Grosso (7,71%). 

Na composição da população de Goiânia, o contingente de migrantes é significativo. Além 

da busca por emprego/trabalho e da oferta de serviços e equipamentos públicos disponíveis 

nas grandes cidades, outros fatores de atração podem ser apontados, como os programas 

assistencialistas das diversas esferas do Governo, relativos à doação de lotes e de material 

de construção. 

6.3.2.  Atividades Econômicas 

Goiânia, pela sua proximidade com Brasília e pela sua localização estratégica no eixo de 

passagem para outras regiões do país, transformou-se em um dos principais centros de 

negócios e serviços e pólo econômico regional do Centro-Oeste e Norte brasileiros. 

A década de 70 foi um marco no crescimento da economia de Goiânia. A partir daí, a 

concentração das atividades produtivas e o seu dinamismo passaram a exercer maior 

influência na relação de dependência em nível de circulação de bens e pessoas, oferta de 

serviços especializados (saúde, educação) e trabalho. Esta dependência acontece 

diretamente com o restante do Estado e com localidades situadas nas regiões do Triângulo 

Mineiro, oeste de Minas Gerais e da Bahia, sul do Piauí, Maranhão e Pará, parte dos 

estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins e Rondônia. 

A expansão da economia municipal pode ser mensurada a partir dos dados de arrecadação 

de ICMS, que, no período 1995/2000, teve um incremento relativo da ordem de 180,40%, 

apresentando crescimento constante no período. 

Tabela 11: Arrecadação de ICMS no Município de Goiânia 
Valores em R$1.000,00 Variação % 

1995 1999 2000 2001 2002 1995/1999 1999/2000 2000/2001 2001/2002 1995/2002

545.130 889.370 971.961 1.146.708 1.528.556 63,15 9,29 17,98 33,30 180,40 

Fonte: Secretaria da Fazenda 
 SEPLAN-GO/SEPIN - Gerência de Estatística Sócio-Econômicas-2003. 
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A dimensão econômica do município está calcada nas atividades urbanas, principalmente 

na prestação de serviços, seguida pelo comércio, indústria, construção civil. Segundo 

informações da “RAIS”, o total do estoque de empregos disponíveis em Goiânia em 2000 

era de 325.547; destes, 99,32% eram oferecidos pelas atividades urbanas. 

Tabela 12: Estabelecimentos e Estoque de Emprego do Município de Goiânia Segundo as 
Seções de Atividade Econômica - 2000 

Seção Estabelecimentos % Estoque % Estoque/Setor
Agricultura, pecuária, silvicultura e exploração florestal. 809 3,27 2.191 0,67 2,71 

Pesca 8 0,03 22 0,01 2,75 
Indústrias extrativas 16 0,06 178 0,05 11,13 

Indústrias de transformação 3.139 12,69 36.906 11,34 11,76 
Produção e distribuição de eletricidade, gás e água. 6 0,02 1.379 0,42 229,83 

Construção 1.299 5,25 20.091 6,17 15,47 
Comércio atacadista e varejista 9.836 39,76 57.879 17,78 5,88 

Alojamento e alimentação 1.043 4,22 8.752 2,69 8,39 
Transporte, armazenagem e comunicações. 708 2,86 14.814 4,55 20,92 

Intermediação financeira 380 1,54 6.592 2,02 17,35 
Atividades imobiliárias, aluguéis e serviços prestados as 

empresas. 3.579 14,47 25.276 7,76 7,06 

Administração pública, defesa e seguridade social. 91 0,37 97.925 30,08 1.076,10 
Ensino 555 2,24 14.095 4,33 25,40 

Saúde e serviços sociais 1.842 7,45 22.353 6,87 12,14 
Outras atividades de serviços coletivos, sociais e 

pessoais. 1.382 5,59 17.049 5,24 12,34 

Residências particulares com empregados domésticos 46 0,19 41 0,01 0,89 
Organismos internacionais e outras instituições 

extraterritoriais 2 0,01 4 0,00 2,00 

Total 24.741 100,00 325.547 100,00 13,16 
Fonte: MTE - RAIS 2000. 

Dados organizados pela Prefeitura de Goiânia - SEPLAM/DPSE/DVPE. 

Goiânia dispunha de 24.741 estabelecimentos ligados aos diversos setores econômicos. 

Destes, 78,68% eram de atividades terciárias, 18,01%, secundárias e 3,31%, vinculados ao 

setor primário. 

6.3.2.1.  SETOR PRIMÁRIO 

O espaço rural do Município de Goiânia se caracteriza pela existência de 558 imóveis rurais, 

com uma área de 28.836,80 ha. O tamanho médio dos estabelecimentos é de 51,68 ha. 

No que se refere à distribuição dos estabelecimentos por estrato de área, constatou-se a 

predominância de imóveis com até 24 ha (333) absorvendo 3.141,3 ha no município. Os 

estabelecimentos médios, com área entre 25 e menos de 200 ha, são cerca de 193, 

ocupando uma área total 13.423,1 ha. Os grandes imóveis (200 a menos de 1000 ha) são 

32 e ocupam uma extensão de 12.272,4 ha. 
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Número de estabelecimentos Rurais por estrato de área

59,68

34,59

5,73

>25 ha 25 a menos de 200 ha 200 a menos de 1000 ha

Pode-se concluir, portanto, a existência de concentração de área nas propriedades 

superiores a 200 há, que detém 42,55% da área fundiária do município. O tamanho médio 

desses imóveis rurais é de 381,51 há e são situados em uma região onde a terra tem alto 

valor comercial e as atividades agropecuárias já atingiram padrões elevados de 

competitividade. 

 

 

Figura 33: Número de 
estabelecimentos 

rurais por estrato de 
área. 

 

 

 

A utilização do espaço rural do município de Goiânia, segundo dados do Censo Agropecuário 

1995-1996, era predominantemente a pecuária, praticada em 58,40% dos estabelecimentos; 

10,07% desenvolviam atividades mistas (lavoura / pecuária); 14,80% se dedicavam à 

horticultura e viveiro; 11,38% praticavam lavoura temporária; e 5,37%, lavoura permanente. 

O setor agropecuário do município deve ser enfocado sob a perspectiva do agronegócio, 

que desponta como uma das alternativas viáveis de desenvolvimento para região. 

O agronegócio provoca grandes implicações na organização econômica, dando nova 

dimensão estratégica às atividades rurais, que passam a ser vistas como um conjunto 

dinâmico dos segmentos, integrados: agropecuária, agroindústria, indústrias de insumos 

químicos, fabricantes de máquinas e equipamentos, assistência técnica, pesquisa, 

suprimento de crédito, transporte da produção, agroturismo e centros de comercialização. 

Os principais produtos cultivados no município, em relação à área plantada são: milho, soja, 

arroz de sequeiro, feijão, café, banana e tomate. 
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Tabela 13: Produção Agrícola - 2000 - 01 
2000 2001 Produtos Área (ha) Produção (t) Área (ha) Produção (t) 

1 Arroz sequeiro 320 480 80 160 
2 Banana 55 1100 30 600 
3 Café 30 46 33 75 
4 Cana-de-açúcar 100 5000 10 150 
5 Coco 0 0 17 150 
6 Feijão 2ª safra 0 0 60 120 
7 Guariroba 0 0 7 17 
8 Laranja 10 81 6 180 
9 Limão 0 0 3 72 
10 Mandioca 100 1400 30 450 
11 Milho 1ª safra 750 2250 220 660 
12 Soja 248 595 210 590 
13 Tangerina 0 0 8 288 

Fonte: IBGE 
 SEPLAN-GO/SEPIN - Perfil Sócio-Econômico de Goiânia - 2003. 

Como pode ser visto na tabela “Produção Agrícola - 2000 - 01”, constata-se uma redução da 

área plantada, fato este já observado em períodos anteriores, segundo informações contidas 

no documento “Radiografia do Município de Goiânia”. 

A pecuária é praticada na maioria dos estabelecimentos rurais, principalmente destinada à 

produção de leite. O gado de corte teve incremento de cerca de 59% no final da última 

década, entretanto a participação do município com relação à produção estadual é 

insignificante, ou seja, 0,32%. 

Tabela 14: Efetivo da pecuária 
Produtos 1999 2000 

Aves (cab) 448.000 190.000 

Bovinos (cab) 39.000 62.000 

Produção de leite (1.000 l) 10.300 11.520 

Produção de ovos (1.000 dz) 3.650 880 

Suínos (cab) 7.930 7.750 

Vacas Ordenhadas (cab) 7.150 8.000 
Fonte: IBGE - SEPLAN-GO/SEPIN - Perfil Sócio-Econômico de Goiânia - 2003. 

A oferta de emprego/trabalho no setor primário é de 2.213, representando 0,68% do estoque 

de empregos disponível no município. Estes se encontram, distribuídos em 817 

estabelecimentos vinculados à agricultura, pecuária, silvicultura, exploração florestal e 

pesca. A remuneração média dos trabalhadores na agropecuária é de cerca de 2,41 salários 

mínimos. 

Quanto à comercialização dos produtos agropecuários, o município de Goiânia foi, em 1999, 

o que mais forneceu produtos para a Central de Abastecimento Alimentar de Goiás - CEASA 

- GO-, com a participação de 11,07%. Em 2000, ficou abaixo apenas de Anápolis, que 

alcançou a primeira posição (Radiografia Sócio-Econômica do Município de Goiânia). 
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A participação do Estado de Goiás é expressiva na comercialização da maioria dos produtos 

que chegam ao CEASA - GO; os outros Estados contribuem com pouco mais 1/3. Os 

produtos mais significativos oriundos de Goiás são hortaliças e frutas. Os Estados de São 

Paulo e Minas Gerais também têm participação importante nos produtos comercializados no 

CEASA -GO. 

Tabela 15: Participação dos estados na comercialização na CEASA-GO em 2000 
Estados/Grupos 

de Produtos 
Folhas, Flor 

e Haste 
Hortaliças  

Frutos 
Hortaliças  

R.T.B. 
Frutas  

Nacionais 
Frutas  
Imp. 

Aves e  
Ovos 

Diversos Cereais 
Participação 
do Estado 

% 

Goiás 21.074,68 147.492,53 72.809,67 109.487,04 - 26.965,68 8.908,50 4.047,81 390.785,91 64,18
São Paulo 15.744,13 1.959,33 12.406,91 42.302,98 3.678,20 2.461,67 2.041,23 254,30 81.148,75 13,33
Minas Gerais 1.230,30 3.683,99 31.715,68 6.6028,38 13,16 12,33 1.654,42 - 44.938,26 7,38
Paraná 74,01 1.746,52 2.944,08 5.814,95 748,59 1.039,40 164,30 - 12.531,85 2,06
Bahia 143,69 1.694,23 2.350,47 26.637,78 - 46,98 7,50 - 30.880,65 5,07
Rio Grande do Sul 3,26 253,59 3.975,07 6.919,74 289,92 - 0,75 - 11.442,33 1,88
Santa Catarina 5,60 257,22 4.258,75 12.768,04 553,13 418,32 126,92 - 18.387,98 3,02
Distrito Federal 94,22 64,20 3.358,69 241,02 - 64,02 78,25 - 3.900,40 0,64
Espírito Santo - - 57,17 617,75 6,50 - - - 681,42 0,11
Tocantins - - 69,49 4.312,02 - - - - 4.381,51 0,72
Mato Grosso 105,16 3,57 31,47 2.547,27 - - 1,80 - 2.689,27 0,44
Mato Grosso do Sul - 178,65 22,95 413,64 - - 73,55 - 688,79 0,11
Pará - - 18,24 989,07 - - 90,15 - 1.097,46 0,18
Paraíba 114,00 60,19 306,98 708,87 - - - - 1.190,04 0,20
Pernambuco 1,26 64,44 302,02 728,12 - - - - 1.095,84 0,18
Sergipe - 81,01 2,30 340,65 - - -- - 423,96 0,07
Ceará - 13,49 - 1.489,30 - - - - 1.502,79 0,25
Alagoas 66,36 96,78 370,00 516,11 - - - - 1.049,25 0,17
Rio de Janeiro - 8,69 - 28,54 - - - - 37,23 0,01
Amapá - - - 19,00 - - - - 19,00 -
Acre - - - 1,87 - - - - 1,87 -
Piauí - - - 12,60 - - - - 12,60 -
Amazonas - - - 20,37 - - - - 20,37 -
Total 38.656,67 157.658,43 135.299,94 223.545,11 5.289,50 31.008,40 13.147,37 4.302,11 608.907,53 100,00

Fonte: Central de Abastecimento do Estado de Goiás - CEASA/GO. 

Os produtos agropecuários, em especial os hortifrutigranjeiros e ainda alguns oriundos da 

agroindústria, são comercializados em Goiânia, nos mercados, feiras e Centros Populares 

de Abastecimento e Lazer - CEPAL. 

Tabela 16: Mercados Municipais de Goiânia 
Identificação Data de criação Número de permissionários % 

Mercado Central 1950 95 9,70 
Mercado Bairro Popular 1952 35 3,58 
Mercado De Campinas 1954 70 7,15 
Mercado Vila Nova 1957 67 6,84 
Mercado Centro Oeste 1958 22 2,25 
Mercado Setor Pedro Ludovico 1963 90 9,19 
Centro Comercial Pop. 1986 600 61,29 

Fonte: SEDEM/Departamento de Controle das Atividades Informais - Divisão de Habilitação e Controle de Feiras Especiais. 
Data 06/06/01. 
Dados Organizados por Prefeitura de Goiânia/SEPLAM/DPSE/DVPE. 
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Número de Estabelecimentos Industriais por ramo de 
atividades no município de Goiânia - 2000

70,48

29,16

0,36

Indústria transformação construção civil indústria extrativa

Tabela 17: Feirantes segundo as regiões do Município de Goiânia - 2001 
Região Quantitativo % 

1. Central 1.428 18,09 
2. Sul 697 8,83 
3. Sudoeste 885 11,21 
4. Oeste 592 7,50 
5. Mendanha 480 6,08 
6. Noroeste 621 7,87 
7. Vale do Meia Ponte 314 3,98 
8. Norte 347 4,40 
9. Leste 794 10,06 
10. Campinas 1.427 18,08 
11. Sudeste 307 3,89 
      Total 7.892 100,00 

Fonte: SEDEM - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico. 

Quadro 13: CEPAL - Centros Populares de Abastecimento e Lazer de Goiânia 
Localização Dia N° de Feirantes 

Vila Abajá terça-feira 725 
quarta-feira 328 

Setor Sul 
Sábado 382 

quinta-feira 589 
Jardim América 

domingo 381 
TOTAL  2.405 

Fonte: SEDEM/Departamento de Controle das Atividades Informais - Divisão de Habilitação e Controle de Feira Livres e Cepal 
- Data: 04/06/01. 

6.3.2.2.  SETOR SECUNDÁRIO 

A atividade industrial tem tido importante participação no dinamismo da economia de 

Goiânia. Segundo dados da RAIS - 2000, existiam 4.454 estabelecimentos industriais 

distribuídos nos seguintes ramos: 70,48% indústrias de transformação, 29,16% construção 

civil, 0,36% indústrias extrativas. 

 

 

Figura 34: Número de 
Estabelecimentos Industriais por 
ramo de atividades no município 

de Goiânia - 2000 

 

 

O segmento industrial absorvia 17,56% do estoque de emprego do município, com destaque 

para a indústria de transformação (64,55%). A remuneração média dos trabalhadores da 

indústria era de aproximadamente 3,42 salários mínimos. 
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Tabela 18: Estoque de emprego no município de Goiânia por ramo industrial 
Estoque de Emprego 

Ramos Industriais 
F % 

Indústrias Extrativas 178 0,31 
Indústrias de Transformação 36.906 64,55 

Construção Civil 20.091 35,14 
Total 57.175 100 

Fonte: MET - RAIS - 2000. 

O dinamismo da economia goiana tem favorecido a instalação de inúmeras indústrias no 

município de Goiânia, merecendo destaque os ramos farmacêutico, alimentício e de 

confecção. 

Quanto às indústrias farmacêuticas, o eixo Goiânia - Anápolis vem se consolidando como 

grande produtor de medicamento genérico do país. Esse pólo abriga cerca de 18 empresas 

e emprega aproximadamente 5.000 trabalhadores. Além disso, 16 novas empresas estão 

em instalação. 

No ramo alimentício, merecem destaque os laticínios e os frigoríficos. Goiânia também vem 

recebendo novos investimentos no setor de carnes e produtos agropecuários. 

O município é sede do quarto maior pólo de modas do Brasil, com cerca de 2 mil 

confecções, que empregam, aproximadamente, 35 mil pessoas. 

No que se refere ao turismo, o ramo de eventos e negócios está se constituindo em um 

nicho promissor, que vem crescendo devido à infra-estrutura disponível na cidade. 

6.3.2.3.  SETOR TERCIÁRIO 

O setor terciário do município é bastante dinâmico e diversificado, abrangendo desde 

serviços essenciais, até setores altamente capitalizados e também aqueles que utilizam 

tecnologias de ponta. Este segmento absorve o maior volume da população 

economicamente ativa do município. 

Segundo dados da RAIS - 2000, o setor terciário em Goiânia era constituído por 19.470 

estabelecimentos, sendo os segmentos mais significativos: comércio atacadista e varejista 

(9.836), atividades imobiliárias, aluguéis e serviços prestados às empresas (3.579), 

alojamento e alimentação (1.043), saúde e serviços sociais (1.842), outras atividades de 

serviços coletivos, sociais e pessoais (1.382). 
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Quanto ao estoque de empregos, este era da ordem de 266.159, representando 81,75% das 

vagas disponíveis no município, com uma remuneração média de aproximadamente 2,64 

salários mínimos no comércio e 5,23 salários mínimos nos serviços. Constata-se, ainda, que 

a administração pública, defesa e seguridade social empregaram 36,79% das vagas do 

setor; os comércios atacadistas e varejistas ocuparam a segunda posição (21,75%). 

É importante ressaltar, ainda, que Goiânia conta com 380 estabelecimentos de 

intermediação financeira, refletindo o potencial da economia do Estado. 

Dentro dos serviços especializados, merece destaque a área de saúde, em diversas 

especialidades médicas, tais como: oftalmologia, neurologia, cardiologia, psiquiatria, 

urologia, ortopedia e tratamento de queimadura, que oferecem um tratamento sofisticado e 

instrumentação adequada à maneira dos grandes centros. Ressalta-se, também, a 

concentração de prestadoras de serviços na área de telecomunicações (call center), e a de 

estabelecimentos de 3° grau. 

O comércio e os serviços de Goiânia, principalmente os serviços especializados e a venda 

de máquinas, equipamentos e insumos, também são importantes para o atendimento da 

população das cidades do interior. 

Alguns fatores, como a concentração de renda, o poder aquisitivo, a expressividade do setor 

terciário, que se traduzem em grande volume de emprego, acabam por atrair mão-de-obra 

regional. 
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6.3.2.4. SETOR INFORMAL 

O fenômeno da urbanização, que ocorreu a partir dos anos 70 em Goiânia, e a incapacidade 

dos setores produtivos em absorver o grande contingente demográfico disponível, em 

função principalmente das novas exigências de qualificação inerentes aos índices de 

competitividades, favoreceram significativamente a expansão de segmentos informais do 

mercado de trabalho, especialmente entre os trabalhadores autônomos. 

Dentre esses, destacam-se os feirantes. Segundo dados da Secretaria de Desenvolvimento 

Econômico Municipal - SEDEM-, existem 19.285 feirantes distribuídos nas feiras livres, 

feiras especiais e no CEPAL. 

As feiras especiais são as que comercializam produtos diversos e se tornaram ponto de 

referência para população local e visitante. Estas absorvem cerca de 46,61% dos feirantes. 

Quadro 14: Feiras especiais de Goiânia 
Localização Dia da Semana N° de feirantes 

Feiras das Estrelas - N. Horizonte quarta-feira 350 
Jardim América quinta-feira 400 

Entardecer - Cepal do Setor Sul sexta-feira 350 
Feira o Requinte - Vila Canaã sexta-feira  
Feira da Lua - Pç. Tamandaré sábado 1.300 
Cora Coralina - Rua 08 Centro sábado 15 

Feira dos Namorados - Vera Cruz I sábado 80 
Feira Hippie - Pç. Do Trabalhador domingo 5.800 

Feira do Sol - Pç. Do Sol - Setor Oeste domingo 193 
Feira das Nuvens - Setor Coimbra domingo 500 

09 feiras  8.988 
Fonte: SEDEM/Departamento de Controle das Atividades Informais - Divisão de Habilitação Controle de Feiras Especiais. 

Data 06/06/01. 
Dados Organizados por Prefeitura de Goiânia/SEPLAM/DPSE/DVPE. 

As feiras livres e os Centros Populares de Abastecimento e Lazer, voltados principalmente 

para a comercialização de produtos do setor primário, concentram 53,39% dos feirantes. 

Os equipamentos ligados à atividade informal são 857. Desses, pouco mais da metade são 

sanduicherias, popularmente denominados Pit Dogs (56,01%) e 32,44%, bancas de revistas. 

Tabela 19: Equipamentos do setor informal no município de Goiânia em 2001 
Equipamentos Quantidade % 

Banca de Revista 278 32,44 
Sanduicherias 480 56,01 

Mercados Municipais 7 0,82 
Cepal 3 0,35 

Número de Feiras Livres 80 9,33 
Número de Feiras Especiais 9 1,05 

Total 857 100,00 
Fonte: SEDEM. 

Dados Organizados por Prefeitura de Goiânia/SEPLAM/DPSE/DVPE. 
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É importante mencionar que existem uma gama de estabelecimentos e de trabalhadores 

autônomos, distribuídos por toda a cidade, sem registro pelo poder público, o que dificulta a 

análise da real situação do setor informal em Goiânia. 

6.3.3. Indicadores Sociais 

O nível de vida é um conceito global que não pode ser medido de forma dissociada. Assim, 

as políticas públicas que incidem sobre as dimensões ambientais, políticas, sociais, 

econômicas e culturais é que tornarão possível superar as condições de pobreza e de 

exclusão social, ao incorporar parcelas da população ao processo de desenvolvimento. 

Nessa perspectiva é que serão abordados os setores de habitação, infra-estrutura básica, 

educação, saúde, cultura e lazer e assistência social, fatores indispensáveis para se 

alcançar uma qualidade de vida satisfatória. 

Para tanto, será utilizado o Índice de Desenvolvimento Humano, que é um indicador de 

mensuração da qualidade de vida da população, considerando três variáveis: longevidade, 

população e renda. 

Tabela 20: Índice de Desenvolvimento Humano - IDH - Goiânia, Goiás, Brasil - 1991 e 2000 
1991 2000 

IDH - M IDH - M Discriminação 

Renda Educação Longevidade 
IDH-M

Renda Educação Longevidade IDH-M
Goiânia 0,751 0,862 0,718 0,777 0,813 0,933 0,751 0,832 

Estado de Goiás    0,707 0,718 0,866 0,726 0,770 
Brasil    0,709    0,764 

Fonte: PNUD/IPEA/Fundação João Pinheiro/IBGE. 
 
Obs. O IDH vai de 0,000 a 1. Sendo que quanto mais próximo de 1 melhor é o Desenvolvimento Humano. 

O município de Goiânia possui um Índice de Desenvolvimento Humano elevado (0,832), 

superior aos índices encontrados no Estado de Goiás (0,770) e Brasil (0,764). Constata-se, 

no período 1991/2000, uma melhoria na qualidade de vida da população de Goiânia, vez 

que o IDH - M passou de 0,777 para 0,832. Esse crescimento é observado em todas as 

variáveis: renda, educação e longevidade.  

Quadro 15: Indicadores Sociais 
Goiânia 1991/2000 

Indicadores 1991 2000 
Esperança de Vida ao nascer (em anos) 68,08 70,06 
Taxa de alfabetização de adultos (%) 91,64 94,82 
Taxa bruta de freqüência escolar (%) 77,27 90,24 
Renda Per Capita (em R$ de 2000) 351,52 508,30 
Fonte: PNUD/IPEA/FJP - Atlas de Desenvolvimento Humano no Brasil 
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6.3.3.1. SITUAÇÃO HABITACIONAL 

A qualidade de vida depende, dentre outros fatores, da maneira de o homem morar. E, 

numa concepção realista, pode-se afirmar “que a casa não é o maior problema”. Atualmente 

a questão habitacional é vista como uma articulação de políticas habitacionais, com a 

fundiária, a de infra-estrutura básica, saúde, além de parcerias com as áreas de trabalho, 

educação e meio-ambiente. 

Tabela 21: Domicílios particulares e permanentes por situação no município de Goiânia 
Anos Urbana Rural Total Densidade (hab/dom) Incremento % 
1970 - - 71.979 4,29 - 
1980 154.279 2.333 156.612 4,58 117,58 
1991 231.586 2.124 233.710 3,94 49,22 
1996 275.597 1.637 277.434 3,61 18,70 
2000 313.277 431 313.708 3,48 13,07 

Fonte:  IBGE, Censo Demográfico de Goiás, 1970, 80, 91  e 2000.  
Contagem da População 1996 

O município possuía 313.708 domicílios particulares e permanentes, segundo censo 2000, 

com uma densidade demográfica de 3,48 hab/dom. 

Ao analisar a evolução do número de domicílios, no período 1970/2000, verifica-se 

incremento relativo da ordem de 335,83% e uma redução na quantidade de habitantes por 

casa. Constata-se ainda que o aumento do número de habitações foi maior na década de 

70/80 (117,58%), período este que apresentou taxas anuais de crescimento demográfico da 

ordem de 6,55%, sendo também o marco inicial do dinamismo da economia goiana. A partir 

de então, Goiânia passou a ser cenário do desenvolvimento econômico e social. 

O avanço do processo de urbanização e a forma como se deu a ocupação, considerando, 

dentre outros fatores, a situação sócio-econômica da população e a incapacidade do poder 

público de gerenciar o solo urbano, deram origem a um espaço dual: de um lado, a cidade 

formal, que concentra os investimentos públicos; do outro, a cidade informal, relegada 

desses benefícios, crescendo espontaneamente na ilegalidade urbana que a constitui, onde 

a precariedade e ilegalidade são seus componentes genéricos e contribuem para a 

formação de espaços urbanos sem atributo de urbanidade. 

A partir desse cenário, a questão fundiária adquire dimensões que ultrapassam o aspecto 

jurídico-urbanístico, vez que o seu objetivo maior é a integração dos assentamentos 

informais ao conjunto da cidade, e não apenas o reconhecimento da segurança individual da 

posse para os ocupantes. 
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Segundo dados obtidos no documento “Radiografia Sócio-Econômica do Município de 

Goiânia - 2002”, a cidade formal é composta por 384 bairros aprovados pela Prefeitura 

Municipal e 5 condomínios fechados, com um total de 6.178 lotes. 

A cidade informal, segundo o Plano Estratégico Municipal de Assentamentos Subnormais de 

Goiânia - PEMAS - 2001, elaborado pela Prefeitura Municipal - SMO / COMOB-, é 

caracterizada pela existência de três tipos de assentamentos subnormais: as favelas, 

localmente denominadas posses, os loteamentos irregulares e os loteamentos clandestinos. 

Tabela 22: Tipos de Assentamentos Subnormais em Goiânia - 2001 
Tipos Quantidade N° de Domicílios População Densidade 

Favelas/posse urbana 178 15.074 58.789 3,90 
Loteamentos Irregulares 9 12.380 48.282 3,90 

Loteamentos Clandestinos 45 12.964 50.560 3,90 
Total 232 40.418 157.630 3,90 

Fonte: PEMAS - Plano Estratégico Municipal de Assentamentos Subnormais de Goiânia - 2001. 

As favelas e ou posses urbanas encontram-se, em 80% dos casos, implantadas em áreas 

do poder público (Municipal, Estadual e Federal), a maioria ocupando fundos de vale ou 

áreas destinadas a praças, ruas ou equipamentos sociais. Das 178 posses existentes, 41 

encontram-se situadas em área de risco, com aproximadamente 6.937 domicílios, 

localizados principalmente em áreas de preservação permanente (23). 

As habitações localizadas nessas áreas apresentam uma tipologia construtiva variada. 

Algumas posses possuem habitações em alvenaria, ruas com guias, sarjetas e calçamento, 

energia elétrica e abastecimento de água. 

Outras são constituídas de barracos de madeira ou de material de construção provisório, 

destituídas de qualquer ordenamento e com apenas pontos de água e iluminação pública. 

De uma maneira geral, estas se encontram situadas em áreas de risco (inundável ou sob 

linha de alta tensão). 

Com relação aos loteamentos irregulares (9), 7 foram promovidos pelo governo Estadual e 

estão em processo de regularização. Constituem-se em loteamentos consolidados, 

possuindo ruas com caixas de aproximadamente 15 m, abastecimento de água, iluminação, 

ruas asfaltadas e transporte coletivo. 

Os loteamentos clandestinos (45) estão situados especialmente nas regiões Noroeste e 

Sudoeste do município. Destes, 31 encontram-se em fase de regularização (já protocolados 

na Prefeitura Municipal), dentre os demais (não protocolados), alguns situam-se na área 

rural. Estes são embargados, com sua consolidação impedida. 
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Os assentamentos clandestinos são, geralmente, áreas de ocupação mais recente; o lote 

mínimo varia de 200 a 300 m², as casas são de alvenaria e possuem aproximadamente 50 

m². As ruas são largas e, de um modo geral, sem revestimentos. 

É importante salientar que todos os tipos de subnormalidades existentes no município de 

Goiânia, com exceção dos loteamentos clandestinos não protocolados, estão registrados no 

Cadastro Técnico Municipal, e seus ocupantes pagam imposto predial. Portanto, em 

Goiânia, a cidade ilegal é, de alguma forma, legal. 

O déficit habitacional do município foi estimado em cerca de 58.000 novas unidades pelos 

estudos do PEMAS. 

O cadastro Imobiliário da Secretaria Municipal de Finanças indicava que, em abril de 2001, a 

zona urbana e de expansão urbana possuía um total de 267.094 domicílios distribuídos nas 

seguintes tipologias: 62,23% casas, 24,20% apartamentos e 13,57% barracões. Desses, 

88,44% possuíam revestimento externo. 

A grande concentração de domicílios encontrava-se na Região Central (20%); desses, 60% 

eram apartamentos, 34,40%, casas e 7,50%, barracões, sendo 98,80% com revestimento 

externo. 

A região Sul também conta com 20% do total de unidades domiciliares, sendo 48% 

apartamentos, 44,30% casas e 7,80% barracões. Desses, 97,60% possuíam revestimento 

externo. 

Dentre todas as regiões da cidade, o vale do Meia Ponte é a que dispõe de menor número 

de unidades domiciliares (3,50%), onde predominam casas (74,50%), barracões (14,70%) e 

apartamentos (10,80%). Na soma total dos domicílios, 90,30% contavam com revestimento 

externo. 

Quadro 16: Tipos de domicílios e situação do revestimento externo do Município de Goiânia por região - 
2001 

Número de habitações com Número habitações sem Domicílios 
revestimento externo revestimento externo Região 

Casas Aptos Barracões Total Casas Aptos Barracões Total Casas Aptos Barracões Total
Central 17.329 32.083 3.995 53.407 17.086 31.898 3.796 52.780 243 185 199 627
Sul 23.553 25.448 4.169 53.170 22.728 25.439 3.739 51.906 825 9 430 1.264
Sudoeste 25.297 2.328 5.135 32.760 22.792 2.320 2.879 27.991 2.505 8 2.256 4.769
Oeste 10.570 9 1.566 12.145 8.936 6 1.003 9.945 1.634 3 563 2.200
Mendanha 8.611 30 3.400 12.041 7.783 26 2.454 10.263 828 4 946 1.778
Noroeste 16.928 23 5.819 22.770 8.027 10 1.572 9.609 8.901 13 4.247 13.161
Vale do Meia Ponte 7.103 1.026 1.397 9.526 6.410 1.025 1.170 8.605 693 1 227 921
Norte 10.593 737 1.557 12.887 9.859 735 1.181 11.775 734 2 376 1.112
Leste 16.382 67 3.415 19.864 14.306 65 2.578 16.949 2.076 1 837 2.914
Campinas 20.473 2.185 4.557 27.215 20.176 2.184 4.375 26.735 297 1 182 480
Sudeste 9.370 697 1.242 11.309 8.348 697 612 9.657 1.022 0 630 1.652
Total 166.209 64.633 36.252 267.094 146.451 64.405 25.359 236.215 19.758 227 10.893 30.878
Fonte: Prefeitura de Goiânia - SEFIN/Cadastro Imobiliário - SEPLAM/Geoprocessamento. 
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A partir dos dados, pode-se inferir que, nas regiões mais consolidadas e com população de 

renda média/alta, predominam, de um modo geral, as construções de tipo casas e 

apartamentos (Central, Sul, Oeste) enquanto que nas regiões de ocupação mais recente, e 

com população de renda média/baixa, predominam as casas e barracões (Noroeste, 

Sudoeste, Campinas). 

Quanto à condição de ocupação dos domicílios na área urbana de Goiânia, em 2000, 

constata-se que estes somavam 313.277, sendo 64,20% próprios; destes, 86,07% eram 

quitados e 13,93% estavam em processo de quitação. Os cedidos correspondiam a 10,11% 

do total; os alugados, 25,03% e outras formas, 0,66%. 

Quadro 17: Domicílios particulares permanentes, por condição de ocupação no Município de Goiânia - 
2000 

Condição de ocupação do domicílio  
Próprio Cedido Discriminação 

já quitado Em aquisição Por empregador de outra forma
alugado outros total 

Goiânia 173.079 28.022 3.967 27.704 78.404 2.051 313.227
Município de Goiânia 173.295 28.027 4.146 27.760 78.426 2.054 313.708
Estado de Goiás 855.092 85.137 76.216 124.993 245.551 11.026 1.398.015
Fonte: IBGE - Censo Demográfico - Goiás - 2000. 

6.3.3.2. INFRA-ESTRUTURA BÁSICA 

6.3.3.2.1.  Energia Elétrica 

O Quadro 18 mostra a evolução dos números de consumidores e o consumo por classe de 

consumidores, nos anos de 1999 a 2001. O fato mais relevante é a queda do consumo em 

2001, fruto da crise de energia elétrica no país naquele ano, quase culminando no “apagão”. 

Analisando-se o quadro citado, nota-se que a classe de maior consumo é a residencial, nos 

três anos, seguida da comercial e vindo, em terceiro, a classe industrial, muito próxima da 

classe “outros consumidores”, inclusive estando pouco abaixo do consumo em 2000. Em 

“outros”, está incluído o serviço público. Esta situação mostra bem o caráter residencial e 

administrativo de Goiânia, com um setor terciário forte e um setor secundário ainda pouco 

representativo. 

É importante ressaltar o baixíssimo consumo rural, fruto do parcelamento quase total do 

município, estando grande parte em zona urbana e de expansão urbana.   
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Quadro 18: Evolução do consumo de energia elétrica em Goiânia 
 Discriminação 1999 2000 2001 

Consumidores (nº) 359 674 375 551 402 799
Consumo Residencial (Mwh) 769 455 793 286 676 516
Consumo Industrial (Mwh) 222 222 229 712 213 285
Consumo Comercial (Mwh) 463 336 495 652 447 251
Consumo Rural (Mwh) 10 057 9 941 7 542
Outros (Mwh) 221 614 243 916 213 031
Consumo Total (Mwh) 1 686 684 1 772 507 1 557 625

Fonte: SEPLAN  
 

6.3.3.2.2. Saneamento Básico 

• Abastecimento de água 

Em 2000, segundo o censo do IBGE, os 313.708 domicílios particulares permanentes de 

Goiânia apresentavam diferentes formas de abastecimento de água. Desse total, 274.211 

estavam ligados à rede geral de distribuição (87,40%), 38.668 usavam poço próprio ou 

nascente (12,32%) e 829, outras formas de abastecimento (0,28%). 

O Quadro 19 a seguir apresenta a evolução da extensão da rede e o número de ligações 

entre os anos de 2000 e 2001. Em 2000, eram 4.034.136 m de rede para 220.525 ligações, 

passando para 4.240.697 m de rede e 234.239 ligações em 2001, sendo 207.275 dessas da 

classe residencial.   

Quadro 19: Evolução da rede e ligações de água em Goiânia 
 2000 2001 

Água-Extensão de Redes (m) 4 034 136 4 240 697 

Água-Ligações (nº) 220 525 234 239 
Fonte: SEPLAN 

Os mananciais que abastecem a cidade são o rio Meia Ponte e o ribeirão João Leite, com 

captações e tratamentos independentes. Ambos apresentam problemas com ocupação 

urbana nas proximidades da captação, porém o sistema João Leite é o mais precário. A 

concessionária do serviço está implantando uma nova captação, com o barramento do 

ribeirão, à montante da cidade, desativação da atual captação e ampliação da capacidade 

de atendimento, com previsão de prover a cidade até o ano 2015. 

• Esgoto sanitário 

A SANEAGO, empresa concessionária do serviço de água e esgoto de Goiânia, trabalha 

com uma população urbana de 1.114.723 habitantes (dados de dezembro de 2001). Desse 

universo, 925.810 pessoas são atendidas pela rede coletora de esgotos, representando um 

atendimento de 83%. São 2.555.794 m de rede para 180.227 ligações. De todo o esgoto 
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coletado pela SANEAGO, apenas 5% recebe tratamento, sendo o restante lançado “in 

natura” nos córregos urbanos da cidade. Cerca de 70% desse esgoto cai na bacia do ribeirão 

Anicuns. O Quadro 20, a seguir, mostra a evolução do sistema, nos anos de 2000 e 2001.  

Quadro 20: Evolução da rede e ligações de esgoto em Goiânia. 
Especificação 2000 2001 

Esgoto-Extensão de Redes (m) 2 542 100 2 555 794 

Esgoto-Ligações (nº) 174 157 180 227 
Fonte: SANEAGO/SEPLAN 

• Limpeza urbana 

A limpeza urbana de Goiânia está a cargo da companhia municipal COMURG, empresa de 

economia mista, que tem o município como seu maior acionista e controlador. A COMURG 

terceiriza o serviço de coleta e a operação do aterro sanitário para a empresa Quálix, antiga 

ENTERPA, que é responsável também por 40% da varrição das ruas da cidade. Hoje a 

Quálix coleta 1.000 t diárias de lixo urbano, cerca de 10 t de resíduos hospitalares e 65 t de 

outros resíduos (média dos seis primeiros meses de 2003). 

O destino dos resíduos é o aterro sanitário localizado na região oeste, na saída para 

Trindade, a cerca de 500 m da rodovia GO-060. O aterro é dotado de sistema de dreno e 

queima de gases e de tratamento do chorume através de lagoas de estabilização. O lixo 

hospitalar era depositado em vala especial específica para esse tipo de resíduo, entretanto, 

recentemente, a Quálix implantou um autoclave para o tratamento prévio desses resíduos. 

Segundo dados do censo de 2000 do IBGE, 309.851 domicílios particulares permanentes 

eram servidos pelo serviço de coleta do lixo, o que representa um universo próximo de 

1.200.000 pessoas atendidas, isto é, praticamente todo o município de Goiânia e, ainda, 

parte da área conurbada com Aparecida de Goiânia e de Trindade. 

Na cidade, existem algumas iniciativas isoladas de implantação de coleta seletiva e 

reciclagem do lixo, já que o coletado pela prefeitura é todo lançado no aterro sanitário sem 

qualquer reaproveitamento. Essa ações são basicamente iniciativas de colégios, empresas 

e ONGs, que atuam de maneira isolada. 

A Prefeitura de Goiânia elaborou um programa de coleta seletiva do lixo em áreas-piloto na 

cidade e selecionou áreas para implantação do programa. O Programa da Coleta Seletiva 

tem como objetivo otimizar os aspectos sócio-econômicos e ambientais do município, 

através de um trabalho autônomo realizado por organizações não-governamentais e 

associações de catadores. O programa objetiva contribuir com a humanização do trabalho 

do catador de rua, na geração de novos empregos e na minimização dos impactos 

ambientais causados pela geração, descarte e destinação inadequada desses materiais. 
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O Programa da Coleta Seletiva possuirá 10 PEVs (Ponto de Entrega Voluntária) distribuídos 

nas regiões municipais. Os PEVs terão como finalidade: 

• receber da população o material selecionado no interior das residências;  

• ser um local de descarga provisória dos entulhos gerados pela população da região; 

• triar, prensar e armazenar temporariamente os materiais potencialmente recicláveis; 

• ser um ponto para entrega de material reciclável dos comércios da região. 

Cada PEV possuirá o seu grupo gestor, que será constituído por moradores da região que 

trabalham ou pretendem trabalhar com materiais potencialmente recicláveis e têm como 

objetivo realizar educação ambiental com munícipes. A implantação do sistema de 

gerenciamento dos PEVs se dará através da parceria entre as entidades locais e a 

Prefeitura de Goiânia. 

6.3.3.3. PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM 

Na caracterização do sistema, há que se distinguir a microdrenagem, composta pela rede de 

galerias de águas pluviais, e a macrodrenagem, constituída pelos cursos d’água, contidos 

no sítio urbano. 

O sistema de drenagem na Cidade de Goiânia está sob a competência do DERMU, órgão 

encarregado da aprovação e eventual elaboração dos projetos pertinentes, da fiscalização e 

eventual execução, em pequena escala, das obras empreendidas, bem como da 

conservação e manutenção do sistema. O cadastramento sistemático das obras, assim que 

construídas, compete também ao órgão. 

De um modo geral, as obras neste setor acompanham o processo de pavimentação das vias 

públicas e da implantação de loteamentos. A construção dessas obras, quase que na sua 

totalidade, é empreitada com empresas particulares. 

6.3.3.3.1. Microdrenagem 

O sistema de galerias de drenagem de águas pluviais, que constitui a microdrenagem da 

cidade, atende a cerca de 60% da área urbanizada e vem acompanhando, até certo ponto, a 

pavimentação das vias públicas. 

A implantação de galerias de drenagem se deu no início da urbanização da cidade, de forma 

relativamente aleatória, visando superar os problemas de escoamento das águas de chuva 

que iam surgindo. 
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Assim sendo, essa implantação original, que foi sucessivamente ampliada ao longo do 
tempo, não obedeceu a um projeto original, acarretando alguns inconvenientes ocasionais 
em determinados pontos. 

Em 1987, o Departamento Nacional de Obras e Saneamento - DNOS-, através de sua 10a 
Diretoria Regional, com sede em Goiânia, procedeu ao levantamento cadastral da rede de 
galerias de drenagem existente, contidas nas bacias dos córregos Cascavel, Botafogo, 
Santa Helena, da Onça, São José e Barreiro, bem como de áreas localizadas nos Setores 
Urias Magalhães, Santa Genoveva, Vila Santa Maria, Vila Novo Horizonte e Conjunto 
Aruanã. O DERMU dispõe do registro cadastral de parte das galerias construídas nos 
últimos anos. 

Em 2000, o DERMU contratou uma empresa de consultoria para a revisão parcial e 
digitalização do cadastro das redes coletoras de águas pluviais na bacia do córrego 
Botafogo. 

O sistema de galerias existentes conta com mais de cento e cinqüenta mil bocas de lobo em 
funcionamento. Por outro lado, a partir dos elementos cadastrais existentes, pode-se afirmar 
que, dentre as vias pavimentadas, aproximadamente 650 km dispõem de galerias 
assentadas, com diâmetros variando entre 300mm e 2.000mm. 

Essas galerias se situam principalmente na bacia do córrego Botafogo e afluentes, áreas 
urbanizadas mais antigas e em sistemas isolados situados na bacia dos córregos da Onça, 
São José, Barreiro, Macambira, Água Branca e rio Meia Ponte. 

É importante lembrar que os cadastros existentes deixam bastante a desejar, sendo 
provável que a extensão total da rede seja superior aos 650 km mencionados anteriormente. 

Devido à inexistência de um cadastro completo das vias pavimentadas e das galerias de 
águas pluviais do município de Goiânia, adotou-se a sistematização apresentada a seguir, 
gerando uma visão global dos bairros, no que se refere ao sistema de drenagem e 
pavimentação. Esses dados foram adquiridos junto ao corpo técnico do DERMU. 

Os bairros foram organizados de acordo com a regionalização adotada pelo Orçamento 
Participativo e suas microrregiões, extraídos de um caderno elaborado pela Assessoria de 
Assuntos Comunitários - Planejamento 2002, versão preliminar 2001, fonte SEPLAM (DPSE 
- Departamento de Ordenação Socioeconômico). Os bairros não associados a 
microrregiões, indicados em “outros”, não constam no citado caderno. A SEPLAM forneceu 
ao DERMU relatórios contendo uma lista de 510 (quinhentos e dez) loteamentos 
cadastrados, legalizados e não legalizados, em novembro de 2002. 
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O Quadro 21 e a Figura 36 a seguir representam as situações dos bairros do município, 

(dados de agosto de 2002).  

Quadro 21: Situação quanto à pavimentação e à drenagem 
Nº de  Bairros Situação em relação à pavimentação e águas pluviais % 

226 Pavimentado com obras de drenagem 50,3 
37 Parcialmente pavimentado com drenagem 8,2 
23 Pavimentado sem drenagem 5,1 
11 Parcialmente pavimentado sem drenagem 2,4 
1 Pavimentadas linhas de ônibus com drenagem 0,3 
34 Pavimentadas linhas de ônibus sem drenagem 7,6 
117 Não pavimentado sem drenagem 26,1 

Total = 449 100 

A conservação e a manutenção do sistema de galerias são feitas de forma preventiva e 

sistemática na estiagem, e os problemas localizados de funcionamento do sistema, 

verificados na época das chuvas, são corrigidos na medida em que são identificados. 

Para a conservação e a manutenção da microdrenagem, cujos serviços consistem na 

limpeza e desobstrução de galerias e bocas-de-lobo, além da troca eventual de tubos, os 

equipamentos disponíveis são caminhões basculantes, caminhões providos de bombas de 

pressão, retro-escavadeira e veículo para transporte de encarregados dos serviços, provido 

de rádio receptor/transmissor. 

6.3.3.3.2. Macrodrenagem 

No que concerne à macrodrenagem, a Cidade de Goiânia possui uma extensa rede natural, 

composta de cerca de 360 km de cursos de água, dos quais 89 km (25%) estão situados na 

área urbana e 271 km (75%), na área de expansão urbana. 

Cabe assinalar que, dos cursos d’água que atravessam a cidade, apenas três se encontram 

parcialmente canalizados: córrego Botafogo - canalização em concreto armado e gabiões; 

córrego Capim Puba - canalização em gabião; e córrego Cascavel - canalização em gabião.  

Descrevem-se, a seguir, as principais características dos principais  fundos de vale da Cidade 

de Goiânia, destacando-se as intervenções já realizadas e/ou já previstas pela Prefeitura, 

conforme pesquisa e visita técnica realizadas para o melhor conhecimento do problema :  

• Córrego Macambira e Ribeirão Anicuns 

A retificação e/ou canalização desses córregos encontra-se prevista no Projeto Macambira -  

Anicuns, que abrange ações nas áreas de meio ambiente, habitação, equipamentos urbanos 

e sistema viário, envolvendo intervenções em uma área de mais de 5 milhões de metros 

quadrados em Goiânia.  
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Figura 36: Goiânia: Infra-estrutura de drenagem e pavimentação out/2002.
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O ribeirão Macambira terá suas margens recuperadas ambientalmente, com a retificação de 

trechos do leito, se necessário, desde sua nascente até a foz, no ribeirão Anicuns, com 

extensão de cerca de 7 km. 

No ribeirão Anicuns, prevê-se a retificação e/ou canalização desde a Rua Félix de Bulhões, 

na confluência do córrego Macambira, até sua foz, no rio Meia Ponte, totalizando 

aproximadamente 9.500 m. 

O programa propõe ainda a implantação de um sistema viário, com extensão total de 4.300 

m, ligando o prolongamento das Marginais Botafogo e Cascavel, seguindo as margens do 

ribeirão Anicuns, observando os afastamentos mínimos exigidos para a faixa de 

preservação permanente 

• Córrego Botafogo 

A canalização do córrego Botafogo foi iniciada em meados da década de 70, pelo DNOS, 

com a construção de aproximadamente 3 km de canalização em concreto armado, entre a 

Avenida Independência, no Setor Central, e a Av B, no Setor Sul. Posteriormente, já na 

década de 90, a Prefeitura Municipal de Goiânia retomou as obras de acordo com o Projeto 

Executivo de Engenharia dos Vales dos Córregos Botafogo e Capim Puba, que previa a 

canalização do córrego desde a Avenida 2ª. Radial, no Setor Pedro Ludovico, até a foz do 

Botafogo, no córrego Capim Puba, nas imediações da Avenida Goiás Norte, incluindo o 

trecho já canalizado. 

O projeto previa a canalização de aproximadamente 10 km, a maior parte em gabiões, 

mantendo-se o concreto já executado, bem como a construção de vias marginais ao córrego 

e obras de arte correntes e especiais. Pelo estado de degradação que se encontrava o 

fundo de vale, o projeto contribuiu para sua recuperação e preservação ambiental. 

O empreendimento está quase que totalmente implantado e em operação desde a Avenida 

136, no Setor Sul, até as imediações da Avenida Goiás Norte. O trecho entre a Avenida 136 

e a Avenida 2ª. Radial não tem previsão de execução a curto prazo, e o trecho final, na outra 

ponta, encontra-se em fase de conclusão das obras. 

• Córrego Cascavel 

O Projeto Executivo de Reurbanização do Vale do Córrego Cascavel prevê sua canalização, 

em gabiões e concreto armado, desde a Avenida Rio Verde, na divisa dos Municípios de 
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Goiânia e Aparecida de Goiânia, até sua foz, no ribeirão Anicuns, com uma extensão de 

aproximadamente 10,5 km. O projeto contempla um trabalho de reurbanização, que leva em 

conta todos os usos adequados para implantação conjunta, considerando-se, de maneira 

harmônica, a recuperação ambiental, a retificação e/ou canalização dos córregos e a 

implantação de um sistema viário estrutural. 

As obras de canalização em gabião entre a Avenida T 63 e a Avenida T-9, iniciadas em 

1992, encontram-se concluídas, bem como a pista direita. Em 2001, as obras foram 

retomadas, com a canalização em concreto e execução das pistas no trecho entre a 

Avenida T-2 e Avenida Castelo Branco, já em operação. 

• Córrego Capim Puba 

O Córrego Capim Puba está canalizado em gabiões desde sua nascente, nas proximidades 

da Avenida Anhangüera, no Parque das Rosas, até sua confluência com o córrego 

Botafogo. A obra foi executada pela SANEAGO na década de 80, possuindo extensão 

aproximada de 3 km, segundo projeto elaborado pela SIGMA Engenharia.  

Os demais córregos que compõem a rede de macrodrenagem de Goiânia encontram-se em 

leito natural. 

6.3.3.3.3. Problemas Potenciais Relativos à Drenagem 

Inundações 

Ocorrências de inundações em Goiânia são pouco comuns e quando ocorrem, são de 

pequena monta, se comparadas com o que se observa em outras regiões metropolitanas do 

país. 

No último mês de fevereiro, quando ocorreu um grande temporal em Goiânia, registrou-se o 

segundo maior volume de chuva num único dia de fevereiro, desde a implantação da 

estação meteorológica da capital, em 1937, com 95,2 mm de chuva. Foram noticiadas pela 

imprensa uma série de conseqüências, como queda de árvores, queda de energia elétrica, 

destelhamento de casas, mas foi mínimo o número de residências interditadas pela Defesa 

Civil ou famílias desabrigadas ou transferidas de áreas de risco. 

As áreas de risco cadastradas e monitoradas pela Prefeitura Municipal de Goiânia incluem 

as invasões do Buracão, no Jardim das Aroeiras, Emílio Povoa, no Criméia Leste, além da 

Vila Coronel Cosme e Vila Roriz. Os bairros localizados às margens do ribeirão Anicuns, 
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entre os bairros de Campinas e Urias Magalhães, são também atingidos por enchentes, 

devido ao transbordamento da calha do ribeirão, notadamente em regiões de várzea 

ocupadas, muitas vezes, irregularmente. 

Destaca-se a ocorrência, ainda, de problemas localizados de inundações de pequeno porte, 

decorrentes da inexistência ou mau dimensionamento de sistemas de drenagem pluvial, ou 

de problemas de manutenção das redes, como o assoreamento e o entupimento. 

O DERMU contratou a elaboração de um Plano Diretor de Drenagem recentemente, que 

deve priorizar proposições visando prevenir a ocorrência de inundações e o surgimento de 

novas áreas de risco, causadas pela ocupação irregular de áreas ou por problemas de 

execução e manutenção das redes de macro e micro drenagem. 

Condições de Desempenho Hidráulico da Rede de Drenagem Pluvial 

Quanto à macro-drenagem, de maneira geral, pode-se afirmar que os leitos dos córregos e 

ribeirões que cortam a área urbana de Goiânia têm capacidade hidráulica compatível com 

as vazões de enchente, sendo raras as ocorrências de inundações e extravasamentos ao 

longo dos cursos d’água principais. Isso se deve, em grande parte, ao fato de ser bastante 

restrita a ocupação das margens dos córregos em Goiânia. Mais especificamente, os 

trechos canalizados apresentam condições de funcionamento bastante satisfatórias, não 

havendo, até o momento, registros de extravasamento dos leitos canalizados em nenhum 

caso. Quanto aos trechos não canalizados dos cursos d’água, as raras ocorrências de 

extravasamentos e inundações são quase sempre relacionadas com a insuficiência de 

capacidade de bueiros, ou então, em alguns casos isolados, com a ocupação das baixadas. 

Os trechos dos córregos já canalizados em concreto e/ou gabiões apresentam alguns 

desbarrancamentos e assoreamentos, onde serão necessárias intervenções de recuperação 

e manutenção, de forma a não se perder investimentos já aplicados. 

Contrariamente ao que se verifica com a rede de macro drenagem, o sistema de micro 

drenagem pluvial de Goiânia apresenta muitos problemas, sendo freqüentes e 

generalizadas às ocorrências de pequenos alagamentos e de formação de fortes enxurradas 

nas vias pública. Essas ocorrências, em geral, acarretam pequenos danos materiais e 

dificuldades transitórias para a movimentação de pessoas e para o tráfego de veículos. 
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6.3.3.4. TRANSPORTE 

Implantado na segunda metade da década de 1970, o modelo operacional do sistema de 

transporte coletivo de Goiânia, vigente até recentemente, já vinha dando claros sinais de 

esgotamento, em face do crescimento urbano da cidade e do processo de conurbação com 

os municípios vizinhos. Medidas como a introdução do sistema alternativo, como sistema 

complementar ao convencional, não se traduziu em melhorias significativas diante da 

crescente demanda. 

A história deste sistema se inicia no ano de 1976, quando ocorreu a estadualização do 

serviço de transporte coletivo urbano de Goiânia, acompanhado da criação da Empresa de 

Transporte Urbano de Goiás S/A - TRANSURB-, pela Lei Estadual 7.975 de 10/11/1975, 

assim como pela celebração de contrato, em 22/03/1976, entre a Prefeitura de Goiânia e a 

TRANSURB, através do qual Prefeitura concedeu à TRANSURB, pelo prazo de 30 anos, “a 

exploração, a coordenação, o controle e a operação de sistemas integrados de transporte 

urbanos do município de Goiânia”. 

Desde então, dado o acelerado crescimento da cidade, o sistema foi ampliado e novos 

arranjos institucionais foram implementados. Em 1985, foi elaborado o Plano Diretor de 

Transporte Urbano - PDTU-, diante dos claros sinais de saturação nos eixos Leste-Oeste e 

Norte-Sul. 

Um novo marco institucional ocorreu em 1988, com a promulgação da nova Constituição 

Federal, a partir da qual se debateu a competência do Estado em gerir o transporte coletivo 

municipal. A solução foi a edição de Lei Estadual que redefiniu os limites do Aglomerado 

Urbano de Goiânia e instituiu o Conselho Deliberativo do Aglomerado Urbano de Goiânia - 

CD-AGLURB-, com função de poder concedente dos serviços do Sistema Integrado de 

Transporte Urbano - SITU-,  passando a TRANSURB a operar como seu braço executivo. 

Já no final dos anos 90, no âmbito da gestão do novo governo, iniciou-se um novo processo 

de arranjo institucional, com vistas a buscar soluções para o já crítico estado do transporte 

coletivo da capital e dos municípios limítrofes.  

No final de 1999 e início dos anos 2000, por força de Lei Estadual, foram declarados 

extintos o AGLURB e a TRANSURB, para dar lugar, respectivamente, à Região 

Metropolitana de Goiânia - RMG- e à Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização 

de Serviços Públicos - AGR.  



                       DERMU 

EIA - PROJETO MACAMBIRA - ANICUNS 
168 

A Lei Complementar nº 34, de 03/09/2001, instituiu a Rede Metropolitana de Transportes 

Coletivos, o Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Goiânia, a Câmara 

Deliberativa de Transportes Coletivos (CDTC) e a esta subordinada, como braço executivo, 

um órgão gestor - a Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos (CMTC) - revestido 

de poder de polícia, cuja missão é promover e coordenar a execução dos projetos e 

atividades, bem como de cumprir e fazer cumprir as decisões e deliberações emanadas do 

órgão colegiado ao qual se vincula. 

O Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Goiânia criou a Região 

Metropolitana de Goiânia - RMG-, compreendida pelos municípios de Goiânia, Abadia de 

Goiás, Aparecida de Goiânia, Aragoiânia, Goianápolis, Goianira, Hidrolândia, Nerópolis, 

Santo Antônio de Goiás, Senador Canedo e Trindade. Foi instituída, também, a Região de 

Desenvolvimento Integrado de Goiânia, composta pelos municípios de Bela Vista, 

Bonfinópolis, Brazabrantes, Caturaí, Inhumas, Nova Veneza e Terezópolis de Goiás. 

Dos municípios da RMG e Região de Desenvolvimento Integrado de Goiânia, 12 integram o 

sistema de transporte coletivo. A cidade de Goiânia, centro econômico e demográfico, 

caracteriza-se como principal pólo de geração e atração de viagens. 

A CDTC, por força da mesma lei, criou transitoriamente o Grupo Executivo de Gestão de 

Transportes Coletivos (GETRANS), nos moldes, composição e atribuições da empresa 

pública preconizada - CMTC-, para operar como braço executivo da Câmara Deliberativa, 

inclusive para promover a gestão da Rede Metropolitana de Transportes Coletivos e 

coordenar a execução de projetos, obras, ações e medidas que forem apreciados e 

aprovados pelo órgão colegiado. 

O GETRANS está encarregado da implantação do Sistema Integrado de Transporte, assim 

entendida a elaboração de projetos, a realização de obras de infra-estrutura pública e a 

implantação e gestão do novo modelo operacional.  

A Rede Metropolitana de Transportes Coletivos é uma unidade sistêmica regional composta 

por todas as linhas e serviços de transportes coletivos, de todas as modalidades ou 

categorias, que servem ou que venham a servir os municípios de Goiânia, Abadia de Goiás, 

Aparecida de Goiânia, Aragoiânia, Bela Vista de Goiás, Bonfinópolis, Brazabrantes, 

Goianira, Guapó, Hidrolândia, Nerópolis, Santo Antônio de Goiás, Senador Canedo e 

Trindade, inclusive linhas e serviços permanentes que promovam a interligação direta ou 

indireta desses municípios entre si e ou com o município de Goiânia. 
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Atualmente, um total de 08 empresas operam o sistema de transporte coletivo, sendo sete 

privadas, Guarany Transporte e Turismo Ltda., HP Transportes Coletivos Ltda., Leste 

Transporte Coletivo Ltda., Perimetral Transportes e Turismo Ltda., Rápido Araguaia Ltda., 

Viação Reunidas Ltda., e uma pública, a Metrobus Transporte Coletivo S.A.  

Os veículos, as garagens e a infra-estrutura de operação são propriedades das empresas 

concessionárias. Já os terminais, o sistema viário e os pontos de parada são de propriedade 

do poder público. A manutenção dos terminais do Eixo Anhanguera está delegada à 

Metrobus. Nos demais terminais, a manutenção cabe à TRANSURB. A implantação do 

sistema viário básico municipal e sua manutenção cabem às Prefeituras Municipais. 

O atual serviço de transporte coletivo está estruturado em um sistema tronco-alimentado, 

que serve todo o Aglomerado Urbano, baseado em nove terminais que operam em regime 

de área paga, proporcionando a conexão das linhas alimentadoras, que servem os 

municípios e bairros periféricos, com linhas troncais que atendem aos principais corredores 

de Goiânia e aos pólos de atração de viagens. 

O Terminal Padre Pelágio fica localizado na região noroeste de Goiânia, na confluência da 

Avenida Anhangüera com a Rodovia dos Romeiros. O Terminal DERGO está localizado na 

mesma região, na Avenida Anhangüera, sendo atendido de passagem pela linha troncal que 

opera naquele terminal, servindo o eixo Anhangüera. 

O Terminal Praça A, no mesmo eixo do aglomerado urbano, localizado no município de 

Goiânia, complementa o atendimento da demanda servida pelo eixo Anhangüera. 

Na região Leste, localizam-se os terminais Praça da Bíblia e Novo Mundo, atendidos pela 

mesma linha troncal do eixo Anhangüera, que serve aos terminais Padre Pelágio, DERGO e 

Praça A. 

Na região sudoeste, na Avenida dos Alpes, está localizado o Terminal das Bandeiras. O 

setor sul do aglomerado urbano é atendido por três terminais: Vila Brasília, Cruzeiro do Sul e 

Izidória. Dentre esses, o terminal Vila Brasília e o Cruzeiro do Sul são os únicos localizados 

fora dos limites geográficos do município de Goiânia, no Município de Aparecida de Goiânia. 

Segundo dados da Agência Goiana de Regulação - AGR- referentes ao ano de 2001, a frota 

de transporte coletivo é constituída por 1.216 ônibus convencionais e 553 microônibus do 

transporte alternativo, que exploram 187 linhas, atendendo ao município de Goiânia e a 

Região Metropolitana.  
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6.3.3.5.  EDUCAÇÃO 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação determina a gestão compartilhada do ensino 

público e gratuito, sendo de competência do município a educação infantil e o ensino 

fundamental, cabendo ao Estado a gestão do ensino médio e, ao governo federal, o ensino 

superior.   

Os dados gerais referentes ao ano 2001 revelam que a infra-estrutura educacional de 

Goiânia era composta de 777  escolas em atividade, que reunia um total de 6738 salas de 

aula. Esses números representam, respectivamente, um crescimento de 18,4% de escolas 

e, 14,7% de salas de aula. 

Da mesma maneira, observa-se um crescimento do número de docentes em 7,3%, em que 

pese uma discreta redução do número de alunos. Essa redução ocorreu especialmente nas 

classes de Alfabetização, em 46%, no ensino fundamental, em 3,9%, e no ensino médio, em 

5,3%. 

Por outro lado, verifica-se um acréscimo de 18,1% no ensino especial e 36% na educação 

de jovens e adultos, que se destina aos que interromperam seus estudos no ensino 

fundamental e médio na idade própria.  

Tabela 23: Situação educacional na área 
Educação 2000 2001 

Escolas em Atividade 656 777 

Salas de Aula 5 872 6738 

Docentes 14 123 15156 

Total de Alunos 336 457 335 329 

Alunos da Educação Pré-Escolar 21 302 27 643 

Alunos da Classe de Alfabetização 435 235 

Alunos do Ensino Fundamental 222 208 213 608 

Alunos do Ensino Médio 76 781 72 763 

Alunos do Ensino Especial 1 754 2 072 

Alunos da Ed. Jovens/Adultos 13 977 19 008 

 1991 2000 

Taxa de alfabetização (%) 92,1 95,2 
Fonte: perfil Sócio-econômico do Município de Goiânia - SEPLAN: 2003. 

Segundo os dados da SEPLAN, houve uma redução significativa da taxa de analfabetismo 

de Goiânia para pessoas de 15 anos e mais: em 1991, ela era de 7,9%, reduzindo-se, em 

2000, para 4,8%. Portanto, bastante inferior àquela observada para o Estado de Goiás, que 

era de 11,9%, e para o Brasil, que era de 13,6%, no ano 2000. 
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O número médio de alunos por turma para Goiânia no ano de 2002 era de 15, abaixo 

daqueles observados para o Brasil (17,8) e Goiás (18,3). 

Outro indicador escolar importante é o percentual de docentes com 3º grau concluído. Em 

Goiânia, no ano de 2002, era de 39,4%, bem superior àqueles observados para o Estado 

(19,1%) e para o Brasil (14,7%) 

No ano de 2002, havia 551 estabelecimentos de ensino fundamental e 160 de ensino médio. 

No ano de 2001, havia 09 estabelecimentos de ensino superior em Goiânia, com 139 cursos 

de graduação.  

Nos últimos 06 anos, ocorreu um crescimento bastante acelerado do número de faculdades 

em Goiânia. A partir de 1996, juntaram-se às tradicionais UFG, UCG, ESEFEGO e 

Faculdade Anhangüera de Ciências Humanas: Universidade do Estado de Goiás - UEG, 

Universidade Salgado de Oliveira - UNIVERSO-, Universidade Paulista - UNIP-, Instituto 

Unificado de Ensino Superior - Objetivo, Faculdade Cambury Ltda, Faculdade Padrão, 

Faculdade Alfa, Faculdade Sul-Americana, CEFET-GO, Fac Lions, Faculdades Ávila e 

Faculdade Araguaia. 

No campo da educação, destaca-se a atuação do Fórum Municipal de Educação de 

Goiânia, que busca implementar um Plano Municipal de Educação, elaborado pelas 13 

entidades que o compõem, quais sejam: Agenda 21, Conselho de Diretores da Rede 

Municipal de Goiânia, Conselho Estadual de Educação, CEFET, Conselho Municipal de 

Educação de Goiânia, CUT, Secretaria Estadual de Educação, Sindicato dos 

Estabelecimentos Particulares de Educação, Sindicato dos Professores do Estado de Goiás, 

Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Goiás, Secretaria Municipal de Educação, 

Universidade Católica de Goiás, Universidade Federal de Goiás. 

Segundo a Secretaria Municipal de Educação, busca-se, com este plano, orientar as 

políticas e diretrizes para todos os níveis e modalidades de educação que atuam no 

município, através de objetivos e metas para os seguintes temas: educação infantil, 

educação fundamental, ensino médio, educação superior, educação no campo, educação 

tecnológica e formação profissional, educação a distância e tecnologias educacionais, 

educação especial, profissionais da educação básica, financiamento e gestão, 

acompanhamento e avaliação. 
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6.3.3.6.  SAÚDE 

Goiânia está em gestão plena da saúde, sendo a Secretaria Municipal de Saúde a gestora 

do Sistema Único de Saúde - SUS - na capital, gerindo unidades próprias, estaduais, 

filantrópicas e particulares conveniadas. 

Em janeiro de 2002, eram 68 unidades hospitalares, com disponibilidade de 6.611 leitos 

cadastrados no SUS. A rede ambulatorial contava com 652 unidades em atividade. A taxa 

de mortalidade infantil em 1998, última informação disponível, era de 24,43 por mil nascidos 

vivos. Essa taxa vem decrescendo a cada ano, representando um melhor atendimento na 

atenção básica à saúde, fruto de programas como o PACS - Programa de Agentes 

Comunitários de Saúde - e o PSF - Programa de Saúde da Família -, programas que contam 

com o apoio financeiro do Ministério da Saúde. O Quadro 22, a seguir, mostra a evolução 

da estrutura física e da mortalidade infantil em Goiânia, nos anos de 2001 e 2002.  

Quadro 22: Evolução da estrutura de saúde e mortalidade infantil. 
 Jan 2001 Jan 2002 

Hospitais (nº) 67 68 
Leitos (nº) 6 549 6611 

Rede Ambulatorial do SUS 624 652 
 1990 1998 

Taxa de Mortalidade Infantil (por 1000 nascidos vivos) 27,32 24,33 
Fonte: SEPLAN 

Em 1998, foram registrados, em Goiânia, 5.373 óbitos, segundo informações do IBGE, 
sendo que desses, 428 foram de pessoas com menos de um ano de idade. As principais 
causa de óbitos foram: doenças do aparelho circulatório (1.391 pessoas), causas externas 
(810 pessoas), neoplasias (746 pessoas),  doenças do aparelho respiratório (532 pessoas), 
sintomas, sinais e achados anormais em exames clínicos e laboratoriais (524 pessoas), 
doenças originadas no período pré-natal (251 pessoas), doenças do aparelho digestivo (217 
pessoas) e doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas (217 pessoas). 

Dados de junho de 2003 do DATASUS mostram que houve 7.476 internações hospitalares 
em Goiânia. Dessas, as principais causas foram: doenças do aparelho circulatório (1.291 
internações), gravidez, parto e puerpério (1.266 internações), doenças do aparelho 
respiratório (1.168 internações), doenças do aparelho digestivo (563 internações), causas 
externas (535 internações) e doenças infecciosas e parasitárias (442 internações).     

Os dados de óbitos por causa estão disponíveis apenas até o ano 2000, que apresentou 
5.263 óbitos registrados, com uma média mensal de 438 óbitos aproximadamente.  
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6.3.3.7. CULTURA E LAZER 

Os órgão oficiais diretamente vinculados à cultura em Goiânia são a Secretaria Municipal de 

Cultura - SECULT- e a Agência Goiana de Cultura Pedro Ludovico - AGEPEL. Grande parte 

do patrimônio cultural da cidade pertence ao Estado, cabendo à AGEPEL a sua gestão.  

A capital do Estado de Goiás foi planejada e construída sob a liderança do então interventor 

Pedro Ludovico Teixeira, a partir de um traçado urbanístico do tipo radical concêntrico - ruas 

em forma de raio, tendo como centro a Praça Cívica, onde está a sede do governo estadual, 

o Palácio das Esmeraldas. 

O plano é de autoria do urbanista Atílio Correia Lima e sua execução coube aos 

engenheiros Jerônimo e Abelardo Coimbra Bueno. 

Em 23 de maço de 1937, foi assinado o decreto nº 1.816, transferindo a capital da cidade de 

Goiás para Goiânia. O Batismo Cultural veio ocorrer em 5 de julho de 1942, em solenidade 

oficial realizada no Cine-Teatro Goiânia, com a presença de representantes do Presidente 

da República, Governadores e Ministros. 

A escolha do nome da nova capital resultou de um concurso lançado pelo semanário O Social, 

em outubro de 1933. Os nomes mais votados foram: Petrônia, Americana, Petrolândia, 

Goianópolis, Goiânia, Bartolomeu Bueno, Campanha, Eldorado, Anhangüera, Liberdade, 

Goianésia e Pátria Nova, entre outras. Em 2 de agosto de 1935, Pedro Ludovico Teixeira 

usou pela primeira vez o nome Goiânia, ao assinar o decreto nº 237, criando o município. O 

vencedor do concurso foi o professor Alfredo de Castro, com pseudônimo Caramuru.  

Principais Festas Culturais/Religiosas: 

• 23 de março - transferência da capital; 

• 24 de maio - Nossa Senhora Auxiliadora, padroeira da cidade; 

• Maio - Exposição Agropecuária; 

• 5 de Julho - Batismo Cultural de Goiânia; 

• Setembro - Carná Goiânia; 

• 24 de outubro - Lançamento da Pedra Fundamental, aniversário da cidade; 

• Outubro - Concurso de bandas e fanfarras. 
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Os principais bens culturais e monumentos históricos sob gestão da AGEPEL em Goiânia 
são os seguintes: 

• Academia Goiana de Letras; 

• Antigo Prédio da SUPLAN - EMOP - Atual Procuradoria Geral do Estado; 

• Capela de São José 

• Casa de Cultura Dr. Altamiro de Moura Pacheco;  

• Cemitério Santana; 

• Centro Cultural Gustav Ritter; 

• Centro Cultural Marieta Telles Machado; 

• Centro Cultural Martim Cererê; 

• Centro de Treinamento do Parque Anhangüera; 

• Colégio Ateneu Dom Bosco; 

• Colégio Estadual José Carlos de Almeida; 

• Coreto da Praça Cívica  - Projeto do engenheiro Jorge Félix. Inauguração oficial no 

Batismo Cultural, 5 de julho de 1942. (Praça Pedro Ludovico Teixeira - Setor 

Central); 

• Cruzeiro da Praça Germano Roriz - " Praça do Cruzeiro"; 

• Estátua do Bandeirante Bartolomeu Bueno da Silva  - Escultura de Bartolomeu 

Bueno da Silva, o Anhangüera. Artista: Armando Zago. Inaugurada em 9 de 

novembro de 1942. (Praça do Bandeirante -  Avenida Goiás c/ Avenida Anhanguera - 

Setor Central); 

• Fachada da Catedral Metropolitana de Goiânia; 

• Grande Hotel; 

• Igreja Sagrado Coração de Maria; 

• Liceu de Goiânia; 

• Ministério da Fazenda - Delegacia de Administração GO/TO; 

• Monumentos à  Goiânia - Escultura. Artista: Neusa Moraes. Inaugurado em 6 de 

julho de 1967. (Praça Cívica - Setor Central); 
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• Monumento à Paz Mundial - Artista: Siron Franco. Inaugurando em 20 de setembro 

de 1988. (Avenida Assis Chateaubriand c/ Rua 1 - Bosque dos Buritis - Setor - 

Oeste); 

• Museu Pedro Ludovico; 

• Museu Histórico Professor Zoroastro Artiaga; 

• Palace Hotel ; 

• Palácio das Esmeraldas - (Praça Cívica - Setor Central); 

• Paróquia de Nossa Senhora das Graças; 

• Paróquia de São João Bosco; 

• Prédio da Antiga Estação Ferroviária de Goiânia - Inaugurada em 11 de novembro 

de 1952, estilo art déco. (Rua 67-A, Praça do Trabalhador - Setor Norte Ferroviário); 

• Prédio do Antigo Tribunal de Justiça; 

• Prédio do CEFET - Antiga Escola Técnica Federal de Goiás; 

• Relógio da Avenida Goiás - Inaugurado em 1937. (Avenida Goiás c/ Praça Cívica - 

Setor Central); 

• Sobrado da Rua 1; 

• Teatro Goiânia - Projetado pelo engenheiro Jorge Félix, estilo art déco. Inaugurado o 

Cine em 14 de julho e o Teatro em 21 de junho de 1942. (Avenida Anhanguera c/ 

Avenida Tocantins - Setor Central); 

• Teatro Otávio Arantes - Teatro Inacabado; 

• Tribunal de Contas do Estado (TCE); 

• Tribunal Regional Eleitoral; 

• Túmulo de Pedro Ludovico. 

No planejamento de suas ações, a Secretaria Municipal de Cultura de Goiânia tem 

trabalhado com a idéia de Complexo Cultural e clusters, ou seja, com a especialização 

cultural de regiões da cidade, segundo sua vocação histórica, como é o caso de Campinas, 

Lago das Rosas, Parque dos Buritis, Centro, Praça Universitária, dentre outros. Esses 

complexos estão assentados nas direções geográficas Norte - Sul, seguindo o eixo da 

Avenida Goiás, e Leste - Oeste, pela Avenida Anhangüera. 
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Os espaços de cultura e lazer são bastante diversificados, cabendo salientar a existência 

de: 07 parques, sendo alguns deles com lago (Buriti e Vaca Brava) e infra-estrutura de 

recreação infantil (Mutirama, Vaca Brava); 09 museus de variados tipos, destacando o 

Museu Pedro Ludovico e Memorial do Cerrado; 07 monumentos, dentre eles o monumento 

das 03 raças na Praça Cívica; 09 bibliotecas públicas; 04 feiras, sendo que, na Feira do Sol, 

desenvolvem-se atividades culturais diversas; 06 centros culturais, dentre eles o Centro de 

Cultura e Convenções de Goiânia, com capacidade para realização de 10 eventos 

simultâneos; 06 casas de cultura; e 06 teatros.3 

Goiânia é a cidade brasileira que reúne o maior acervo de art déco. Trata-se de um 

patrimônio único que, pode-se dizer, dá uma identidade à cidade desde a sua concepção, 

materializada no Plano Urbano de Goiânia, elaborado pelo arquiteto Atílio Corrêa de Lima. 

As ações da SECULT previstas para os próximos 04 anos, num valor aproximado de R$ 12 

milhões, são as seguintes: 

• na região noroeste - implantação de uma biblioteca no Jardim Curitiba, de uma base 

de Apoio à Cultura - BAC-, um mini-teatro e um centro de Esportes Radicais, na 

antiga pedreira, no morro do Mendanha; 

• na região de Campinas - reutilização do Curtume São José, próximo à marginal 

Cascavel e da Antiga Estação de Campinas, na Vila Abajá. A estação encontra-se 

exatamente no eixo da leste-oeste, e para sua reutilização, haverá necessidade de 

alteração do traçado previsto; 

• na região central - está prevista a reutilização da Estação Ferroviária, do Grande 

Hotel, na rua 03 com Avenida Goiás, onde será instalado um centro cultural, 

revitalização e reutilização do Mercado Popular da rua 74 e do museu do Césio. As 

ações nesta região, hoje, estão concentradas na revitalização do centro da cidade, 

especialmente a Avenida Goiás; 

• no bairro Santa Genoveva - (transverssão) instalação de uma casa de eventos, no 

antigo Auto Cine Canoeiro; 

• na região Leste - também se pretende instalar uma Base de Apoio à Cultura. 

 

                                                 

3 Prefeitura de Goiânia. Secretaria Municipal de Cultura. Agenda Cultural Santa Dica. Agosto de 2003. 
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6.3.3.8.  PROGRAMAS ASSISTENCIAIS EXISTENTES 

A assistência social ainda não é totalmente caracterizada como direito, pois a prática 

assistencialista não é, de nenhuma forma, elemento revelador da existência da prestação de 

serviços, benefícios, programas e projetos de promoção social. 

As políticas públicas vigentes na área social apresentam caráter marcadamente 

assistencialista, orientando-se preferencialmente para assegurar, de forma residual, 

condições mínimas de subsistência ao contingente da população identificada em situação de 

pobreza e exclusão social, através de apoio às necessidades específicas. 

Os programas e projetos de assistência social desenvolvidos pela Prefeitura de Goiânia 

visam atender às necessidades especiais da mulher, da gestante, da terceira idade, dos 

portadores de deficiência, da criança e do adolescente, da família, do migrante, etc. 

A operacionalização desse trabalho deu-se através da atenção especializada, da realização 

de oficinas educacionais, do encaminhamento ao primeiro trabalho, do acompanhamento 

médico gestacional, da prevenção à infração infanto-juvenil, etc. 

Os principais programas que alimentaram estes projetos foram: o PETI, o FAT, o Banco do 

Povo (Municipal/Estadual) e o SEAS. 

Esses projetos foram desenvolvidos nos Centros Comunitários, Postos de Saúde, espaços 

próprios, prédios da administração municipal e estadual. E beneficiaram, em 2001, 30.591 

pessoas, sendo 59,94% da região Central. Esta concentração se deu principalmente pelo 

fato de grande parte dos equipamentos institucionais localizarem-se na região. 

Quadro 23: Projetos e programas de promoção social no Município de Goiânia por região 
Regiões N° de público atendido 
Central 18.336 

Sul 3.840 
Sudoeste 2.215 

Oeste 308 
Mendanha 1.167 
Noroeste 560 

Vale do Meia Ponte 272 
Norte 165 
Leste 2.195 

Campinas 1.802 
Sudeste 432 

Zona Rural 0 
Total 31.292 

Fonte: FUMDEC; OVG; Secretária de Cidadania e Trabalho - GO. 
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81,75

17,56 0,68

Comércio e serviços Indústria Agropecuária, extrativismo vegetal, caça e pesca

Já se encontra em execução pela Prefeitura de Goiânia o Programa Feliz Cidade, que visa 

propiciar às famílias mais necessitadas as condições para o rompimento da linha de pobreza. 

Este Programa possui 3 fases: Nascer Feliz, que contempla crianças de zero a seis anos, 

suas respectivas mães e ou responsáveis; Crescer Feliz, que atinge crianças e adolescentes 

de 7 a 14 anos; e Viver Feliz, que atende à população a partir de 15 anos. 

6.3.3.9.  TRABALHO, EMPREGO E RENDA 

Goiânia, vista atualmente como centro de negócios e serviços e pólo econômico regional do 

Centro-Oeste e Norte brasileiro, caracteriza-se por ter uma economia voltada basicamente 

para as atividades urbanas. 

Os setores de indústria, comércio e serviços são responsáveis por 99,32% do estoque de 

emprego disponível no município. 

 

Figura 37: Estoque de 
Empregos no Município de 

Goiânia - RAIS - 2000 

 

 

É importante mencionar, ainda, que este estoque de empregos (325.547) correspondia a 

38,99% da população em idade ativa (10 a 60 anos) do município de Goiânia. Pode-se inferir, 

portanto, que existia um contingente significativo de pessoas absorvidas pelas atividades do 

setor informal, sendo que apenas 2,31% encontravam-se cadastrados na Prefeitura 

Municipal (feirantes). 

Quanto à remuneração média dos trabalhadores por setor de atividades, constata-se que os 

vinculados ao setor de serviços percebiam, em 2000, o maior rendimento médio mensal, 

cerca de 5,23 salários mínimos, seguidos dos empregados da indústria, com 3,42, 

construção civil, com 3,11, comércio, com 2,64, agropecuária e extrativismo vegetal, caça e 

pesca com 2,41 salários mínimos. 
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Quadro 24: Remuneração média e média salarial dos trabalhadores do Município de Goiânia segundo o 
setor de atividade econômica e o seco - 2000 (R$1,00) 

Masculino Feminino Total 
Setor de Atividade Econômica 

Rem med Média Rem med Média Rem med Média Sal mín
Indústria 15.332.242,03 595,61 5.415.990,78 374,58 20.748.232,81 516,11 3,42 

Construção Civil 8.323.476,45 475,46 1.122.729,49 434,32 9.446.205,94 470,17 3,11 
Comércio 16.508.139,85 425,48 6.607.803,49 346,32 23.115.943,34 399,38 2,64 
Serviços 92.233.161,92 917,61 69.936.061,26 668,26 162.169.223,18 790,42 5,23 

Agropecuária, ext. vegetal, caça e pesca 683.509,85 367,87 119.474,94 346,30 802.984,79 364,50 2,41 
Total 133.080.530,10 721,62 83.202.059,96 589,57 216.282.590,06 664,37 4,40 

Fonte: MTE - RAIS 2000. Dados organizados pela Prefeitura de Goiânia - SEPLAM/DPSE/DVPE. 

A renda é um importante indicador para mensurar a qualidade de vida de uma população. 

Entretanto esta variável por si só não condiciona a qualidade de vida. Para tanto, deverá 

estar associada a outros indicadores, e principalmente, levar em conta as peculiaridades do 

local. 

Tabela 24: Chefes de Domicílios por classe de rendimento mensal Goiânia, Estado - 1991 e 
2000 

Goiânia Estado Classe de Renda Em salários / 
mínimos 1991 % 2000 % 1991 % 2000 % 

menos de 1 SM 40.282 17,23 39.121 12,48 318.315 32,21 329.995 23,60
de 1 a 2 SM 57.110 24,44 60.875 19,40 272.995 27,62 352.876 25,25
de 2 a 3 SM 35.905 15,36 39.107 12,47 130.214 13,18 169.530 12,13
de 3 a 5 SM 31.217 13,36 49.639 15,82 90.384 9,15 181.232 12,96
de 5 a 10 SM 32.378 13,85 54.466 17,36 81.973 8,29 152.541 10,91
de 10 a 15 SM 12.274 5,26 17.347 5,53 25.580 2,59 40.730 2,91
de 15 a 20 SM 5.178 2,22 13.148 4,19 9.364 0,95 27.000 1,94
mais de 20 SM 9.911 4,24 20.741 6,61 17.894 1,81 38.082 2,72
sem rendimento 9.121 3,90 19.264 6,14 39.694 4,02 106.029 7,58
sem declaração 334 0,14 - - 1.770 0,18 - -
Total 233.710 100,00 313.708 100,00 988.183 100,00 1.398.015 100,00
Fonte: IBGE - Censo Demográfico de Goiás - 1991 e 2000. 

No município de Goiânia, considerando o Censo de 2000, observa-se que o rendimento 

médio mensal dos chefes de domicilio era superior, de um modo geral, aos verificados no 

Estado como um todo. Em Goiânia, 43,45% dos chefes de domicilio percebiam um 

rendimento médio de até 3 salários mínimos, enquanto que, no Estado, estes representavam 

60,98%. 

Quanto aos chefes de domicílios que têm salário superior a 15 salários mínimos, constituíam 

10,80% em Goiânia e 4,67% no Estado. 

Outro ponto importante a ser enfocado são os altos percentuais de chefes de domicilio sem 

rendimentos em Goiânia, sendo que passou de 3,90% em 1999 para 6,14% em 2000, 

mesmo assim sempre abaixo dos índices do estado. 
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6.3.4. Uso e Ocupação do Solo 

O estudo do uso e da ocupação do solo urbano é fundamental para compreensão da 

dinâmica sócio-econômica e espacial da cidade. As relações sociais, econômicas e culturais 

dão contornos específicos ao espaço urbano, ao mesmo tempo em que são definidas por ele. 

A Secretaria de Planejamento Municipal - SEPLAM-, que tem a competência, em âmbito 

municipal, de coordenar e executar a política de planejamento urbano da cidade, periodizou o 

processo de urbanização de Goiânia em quatro fases: 

• de 1933 até 1940 - constitui a fase de implantação do plano original e estruturação da 

nova Capital do Estado; 

• de 1940 até 1950 - constitui a fase de consolidação da estrutura da cidade e início da 

expansão da área urbanizada; 

• de 1950 até 1970 - expansão acelerada, com a implantação de loteamentos 

periféricos junto ao núcleo original; 

• de 1970 até a atualidade - fase pré-metropolização. 

No que se refere especificamente ao uso e a ocupação do solo urbano da cidade, a 

SEPLAM4 classifica sua evolução em 05 fases: 

• 1ª fase - de 1933 a 1950, caracterizada por atividades de construção da capital e 

criação de um centro de decisões política e administrativa. Segundo o documento, 

nesta fase “o Estado detém o controle do uso do solo e é o principal gestor do espaço 

urbano da Capital, parcelando, comercializando e doando os terrenos através do 

Departamento de Terras”. (pg. 39); 

• 2ª fase - de 1950 a 1964, caracterizada pela significativa ampliação do espaço urbano, 

estimulada pela intensificação do fluxo imigratório para Goiânia. Com as modificações 

no Código de Edificações de 1947, o poder público deixa de ser o principal gestor do 

parcelamento urbano em favor do parcelamento privado. Como conseqüência,  

“O plano urbanístico original da cidade começa, então, a ser mudado, pois 

o parcelamento da capital passou a ter uma forte componente da iniciativa 

privada, relegando para um plano secundário o planejamento urbanístico 

e ambiental contido no projeto original de Atílio Correia Lima”. (pg. 40); 

                                                 

4 Secretaria Municipal de Planejamento do Município de Goiânia. Departamento de Ordenação Sócio-econômica. Radiografia 
Sócio-econômica do Município de Goiânia. Agosto de 2002.  
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• 3ª fase - de 1964 a 1975, quando Goiânia se consolida como pólo de desenvolvimento 

regional. Neste período, ocorre um intenso processo de urbanização decorrente, 

especialmente, de migrantes rurais. Sob a influência da construção de Brasília e do 

“milagre econômico”, a cidade se transforma em centro administrativo, comercial, 

financeiro e de serviços; 

• 4ª fase - de 1975 a 1992, é o período de 

“expansão do espaço urbano da capital com conurbação com os 

municípios vizinhos, de concentração de renda, da concentração 

geográfica de edifícios de apartamentos, da crise econômica dos anos 

80 e 90 e do início da proliferação das áreas de posses, dos 

loteamentos clandestinos e dos condomínios fechados”. (pg. 41) 

Paralelamente à incapacidade do Estado de financiar habitações 

“as modificações introduzidas na legislação de parcelamento urbano 

da capital, pela lei de loteamento do Plano de Desenvolvimento 

Integrado de Goiânia - PDIG - 2000, de 1991 (lei no 4.526 de 

31.12.71), que passa a exigir como condição básica para implantação 

de novos loteamentos a infra-estrutura, provoca o encarecimento 

destes novos empreendimentos dificultando a implantação de novos 

projetos, em especial os voltados para classes de menor poder de 

compra”. (pg. 41). 

Deste modo,  

“os empreendimentos imobiliários são direcionados, no perímetro 

urbano de Goiânia, para as classes média e média-alta, com a 

construção de edifícios de apartamentos em áreas de consolidação 

urbana com infra-estrutura”. 

Conseqüentemente,  

“o parcelamento urbano para as classes de baixa renda é deslocado pela 

iniciativa privada e também pelo poder público, para a periferia da Zona 

de Expansão Urbana, para as franjas desta com a Zona Rural do município 

de Goiânia, ou para os municípios vizinhos do entorno da Grande Goiânia, 

através de loteamentos irregulares e ou clandestinos, contando com a 

mínima ou praticamente nenhuma infra-estrutura”. (pg. 42) 

Um dos efeitos deste cenário é que se verifica, a partir da segunda metade da década 
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de 70, a existência de um movimento crescente de loteamentos clandestinos e posses 

urbanas em Goiânia. 

No decorrer desta fase, são editados alguns documentos importantes com relação ao 

tema. Destacam-se: 

a) o Plano de Recreação de dezembro de 1975, que propunha preservar as 

áreas verdes e, mais tarde a lei de Zoneamento (Lei no 5.735 de 1980, que 

criou no município a figura de Zonas Verdes de Preservação (ZPV);  

b) as novas Constituição Federal, Estadual e a Lei Orgânica do Município;  

c) o Plano de Desenvolvimento Integrado de Goiânia - PDIG 2000; a Carta de 

Risco de Goiânia, instrumento preventivo de planejamento urbano e ambiental 

e importante ferramenta para uma política de uso e ocupação do solo urbano 

da capital. 

• 5ª fase - de 1993 até os dias atuais e tem como principais marcos:  

•  a edição da Lei de Zoneamento (lei complementar 031 de 29-12-94) que mapeou o 

município, dividindo-o em diversas zonas;  

• a política de moradia do governo municipal para a população de baixa renda e 

provenientes em áreas de risco. São os casos do Projeto Goiânia Viva, Programa 

Morada Viva e outras iniciativas em parceria com o governo federal, como o 

Programa Habitar Brasil / BID. 

Esta fase caracteriza-se, especialmente a partir de meados da década de 90, 

“por um incremento cada vez maior da criação de espaços urbanos de 

segregação, tanto os de exclusão através de loteamentos clandestinos, 

quanto os de alta renda, através de condomínios fechados”. (pg. 44) 

A estrutura urbana de Goiânia caracteriza-se por uma zona central densa e verticalizada. A 

esta, segue-se densa área marcadamente horizontal e descontínua, onde se destacam 

grande número de espaços vazios e a existência de conjuntos habitacionais relegados à uma 

periferia distante. 

A organização territorial do município pode ser regionalizada em cinco grandes regiões: 

Leste, Centro/Sul, Norte, Noroeste e Oeste. 

Na região Centro/Sul, o uso é essencialmente urbano, com elevada densidade, e inclui a zona 

central de Goiânia e seus bairros periféricos, estendendo-se em direção ao Município de 

Aparecida de Goiânia e Senador Canedo, este último mais concentrado na divisa com Goiânia. 
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A região Norte é a menos adensada e onde se localizam os principais mananciais da região. 

Trata-se de uma região de importante valor em termos de conservação ambiental. 

A região Noroeste é tradicionalmente utilizada para atividades agropecuárias, produção 

hortigranjeira em pequenos sítios e chácaras. Mais recentemente, a região tem passado por 

um forte processo de urbanização, com densificação populacional bastante rápida, tornando-se, 

uma região de acelerado crescimento. Esta característica de uso do solo regional estende-se, 

também, de forma marcante, pelas regiões Sudeste e Oeste. Nesta última, verifica-se uma 

tendência já consolidada de urbanização, com a expansão de loteamentos junto à divisa de 

Goiânia e Trindade e ao longo da GO-060, onde existe um forte vetor de industrialização. 

Para a elaboração do mapa de uso do solo foi feita a interpretação digital através da 

imagem IKONOS de 2002, em escala compatível com empreendimento em 1/50.000 

(impressão final), chegando em um detalhe (zoom) em 1/5.000 no software Auto cad (2000). 

As classes foram elaboradas a partir das peculariedades da área, pois, sendo um estudo 

totalmente dentro do sítio urbano, não houve necessidade de usar a classificação de tipos 

de vegetação - Savana Florestada e Florestas, segundo o IBGE. 

Quanto aos tipos de vegetação local, somente foram identificadas Matas Ciliares e Campos 

de Várzea associados aos corpos d’água, salvo as áreas das Unidades de Conservação 

Ambiental e as de Preservação Ambiental que estão fora desse limite. 

No mapa de uso do solo, a vegetação mais preservada está em áreas de difícil ocupação, 

devido principalmente ao relevo, destacando-se uma área no médio curso do ribeirão 

Anicuns, conhecido com o nome de morro do Além, no setor Perim, onde se situa o projeto 

Itamaracá, e no setor Gentil Meireles, como também no seu deságüe no rio Meia Ponte. 

Nessas três áreas, há resquícios de Savana Florestada (Cerrado Denso).  

No restante do empreendimento, as áreas de preservação permanente são bastante 

estreitas, não se adequando aos limites firmados pela legislação ambiental.  

Em algumas áreas, principalmente onde se concentram loteamentos de baixa renda e 

invasões, ocorreu uma severa degradação, com desmatamento para ocupação 

desordenada e com lançamento de resíduos de toda ordem. Nestes locais, já pode ser 

verificado o começo de processos erosivos que mais tarde podem chegar a 

voçorocamentos, de difícil controle. 

A seguir estão apresentados os mapas de uso do solo da AII e da AID, figuras 38 e 39. 
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Figura 38:  Mapa de Uso do Solo da AII 
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Figura 39: Mapa do uso do solo da AID 
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6.3.5. Caracterização da População da Área de Influência Direta 

A área de influência direta do Projeto Macambira - Anicuns compreende aproximadamente 

500 ha nas regiões Norte, Noroeste e Oeste de Goiânia, com uma população residente 

estimada em 5.985 pessoas, distribuídas em cerca de 1.710 domicílios, e uma densidade de 

3,5 habitantes por domicílio. A caracterização desta população foi feita a partir de pesquisa 

primária. Para tanto, utilizou-se uma amostra de aproximadamente 14% das residências 

existentes (241), perfazendo um total de 871 pessoas, distribuídas em 248 famílias. 

Tabela 25: Composição da amostra 
Tipo F % 

Moradia 175 62,95% 
Moradia e comércio 66 23,74% 

Comércio 37 13,31% 

Total 278 100,00% 
Fonte: DBO ENGENHARIA Goiânia/GO (Agosto2003) Levantamento Socioeconômico   

6.3.5.1. INFORMAÇÕES DEMOGRÁFICAS 

A distribuição da população por sexo aponta uma superioridade de homens (51,78%), 

contrariando a tendência observada no município de Goiânia. 

Tabela 26: Distribuição da População por Sexo 
Sexo F % 

Feminino 420 48,22% 
Masculino 451 51,78% 

Total 871 100,00% 
Fonte: DBO ENGENHARIA Goiânia/GO (Agosto 2003) Levantamento Socioeconômico 

 

 

Figura 40: Distribuição da População 
por Sexo 

 

A análise da população por faixa etária indica alto contingente de população jovem; 30,54% 

dos habitantes da área têm até 18 anos; este percentual sobe para 66,82%, até os 40 anos. 

Este é um fato importante, ao se definirem políticas públicas e indicar projetos e ações nos 

setores educacional (formal e profissional), saúde, esporte e lazer e mercado de trabalho, 

que interferem diretamente na qualidade de vida desta comunidade. 
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Tabela 27: Distribuição da População por Faixa Etária 
Faixa etária/anos F % 

0 a 5 58 6,66% 
6 a 14 139 15,96% 
15 a 18 69 7,92% 
19 a 40 316 36,28% 
41 a 65 193 22,16% 

Acima de 65 39 4,48% 
Não Informado 57 6,54% 

Total 871 100,00% 
Fonte: DBO ENGENHARIA Goiânia/GO (Agosto/2003) Levantamento Socioeconômico  

A população em idade ativa na área é superior a 66%. 

Quanto ao estado civil dos moradores, a maioria (52,47%) é solteira; os casados 

representam 34,67% da população total. 

Tabela 28: Distribuição da População Segundo o Estado Civil 
Estado Civil F % 

Solteiro 457 52,47% 
Casado 302 34,67% 
Amigado 49 5,63% 
Viúvo 30 3,44% 
Separado 29 3,33% 
Outros 2 0,23% 
Não Informado 2 0,23% 
Total 871 100,00% 
FONTE: DBO ENGENHARIA Goiânia/GO (Agosto 2003) Levantamento Socioeconômico  

O tamanho médio da família predominante na área é de 3,5 pessoas; situa-se na faixa de 2 

a 4 pessoas por família (65,72%), equivalente à encontrada em Goiânia, que era de 3,48 

habitantes por domicílio. 

Tabela 29: Composição da Família 
Composição Familiar F % 

01 pessoa 20 8,06% 
02 pessoas 52 20,97% 
03 pessoas 51 20,56% 
04 pessoas 60 24,19% 
05 pessoas 45 18,15% 
06 pessoas 9 3,63% 
07 pessoas 4 1,61% 
08 pessoas 5 2,02% 

Não  Informado 2 0,81% 
Total 248 100,00% 

FONTE: DBO ENGENHARIA Goiânia/GO (Agosto2003) Levantamento Socioeconômico  

A população residente na área de influência direta do Projeto Macambira - Anicuns é 

predominantemente do Estado de Goiás. Dos chefes de família objeto da pesquisa, 66,94% 

são originários do próprio Estado, 11,29%, do Mato Grosso, 4,03%, da Bahia, e 2,63%, de 

São Paulo. 
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Tabela 30: Distribuição dos chefes de família, segundo a origem 
Naturalidade/Estado F % 

BA 10 4,03% 
CE 3 1,21% 
DF 2 0,81% 
ES 1 0,40% 
GO 166 66,94% 
MA 4 1,61% 
MG 28 11,29% 
MT 5 2,02% 
MS 1 0,40% 
PA 2 0,81% 
PI 2 0,81% 
PR 1 0,40% 
RN 2 0,81% 
SE 1 0,40% 
SC 1 0,40% 
SP 9 3,63% 
TO 7 2,82% 

JAPÃO 2 0,81% 
PORTUGAL 1 0,40% 

Total 248 100,00% 
Fonte: DBO ENGENHARIA Goiânia/GO (Agosto/2003) Levantamento Socioeconômico 

Constatou-se uma certa consolidação de ocupação na área, vez que 35,48% das famílias 

encontram-se instaladas no local há mais de 10 anos, e 6,85%, há mais de 30 anos. 

Entretanto, a região continua atraindo população, pois 12,90% das famílias residem no local 

há menos de 1 ano. 

 

 

Figura 41: Distribuição 
da População por 
Tempo de Moradia 

 

 

 

6.3.5.2. ATIVIDADES ECONÔMICAS NA ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA DO PROJETO 

A área de influência direta do Projeto Macambira - Anicuns às margens dos cursos d’água 

Anicuns, Macambira e Meia Ponte, compreende áreas de preservação ambiental. Nas faixas 

contínuas a esses cursos d’água, não é permitido nenhum tipo de uso. Nas áreas restantes, 

são tolerados os usos de habitação unifamiliar, comércio varejista vicinal e prestação de 

serviço local. 
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Entretanto, observou-se a prática de atividades agropecuárias nos fundos de vale, com 

predominância de horticultura e pecuária de pequenos animais. 

Quanto ao comércio e serviços, de um modo geral, destinam-se ao atendimento local, 

constando-se na área, a presença de atividades de comércio e serviços, principalmente 

bares, lanchonetes, mercadinhos, manicures, oficinas mecânicas, em alguns casos 

conjugados com o uso residencial. 

Tabela 31: Atividades Econômicas Praticadas na Área 
TIPO F % 

Comércio 39 29,55% 

Industria 30 22,73% 

Serviços 56 42,42% 

Agricultura 5 3,79% 

Pecuária 1 0,76% 

Outros 1 0,76% 

Total 132 100,00% 
Fonte: DBO ENGENHARIA Goiânia/GO (Agosto/2003) Levantamento Socioeconômico 

 

 

 
 
Figura 42: Atividades 

econômicas 
praticadas na área 

 

 

A pesquisa sócio-econômica realizada identificou a existência de 132 imóveis com 
atividades produtivas, predominando os setores de serviços, comércio e indústria. A 
agropecuária é pouco representativa, com apenas 06 estabelecimentos. 

Pode-se afirmar que a estrutura produtiva desta área é de baixa remuneração, vez que as 
atividades ali desenvolvidas não utilizam mão-de-obra nem tecnologia especializada, e nem 
requerem grandes investimentos. 
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6.3.5.2.1. Trabalho, Emprego e Renda 

O levantamento sócio-econômico elaborado pela DBO, na área de influência direta do 
Projeto, indica que 45,12% da população total encontra-se empregada. Existe, portanto, um 
contingente de 54,88% de pessoas que não estão ocupadas. Dos que não trabalham, pode-
se inferir que aproximadamente 27% são constituídos de pessoas que não estão em idade 
ativa, e 73% não desempenham qualquer atividade produtiva no momento. 

Tabela 32: Distribuição da População Segundo a Situação Ocupacional 
Situação ocupacional F % 

Trabalham 393 45,12% 
Não trabalham 478 54,88% 

Total 871 100,00% 
Fonte: DBO ENGENHARIA Goiânia/GO (Agosto/2003) Levantamento Socioeconômico 

Ao observar os dados da pesquisa, conclui-se a importância do setor informal na área do 

projeto. Das pessoas que estão atualmente ocupadas, 60,56% não possuem carteira 

assinada, portanto estão desenvolvendo atividades ligadas ao setor informal e 38,93% 

integram o mercado formal de trabalho (carteira assinada). 

O crescimento das ocupações informais é decorrente da incapacidade dos setores 

produtivos em absorver a mão-de-obra existente, principalmente devido às novas exigências 

do mercado competitivo, que se traduz em qualificação. 

Tabela 33: Distribuição do Pessoal Ocupado Segundo a Situação Funcional 
Carteira Assinada F % 

Sim 153 38,93% 
Não 238 60,56% 

Não Informado 2 0,51% 
Total 393 100,00% 

Fonte: DBO ENGENHARIA Goiânia/GO (Agosto/2003) Levantamento Socioeconômico 

Ao analisar a ocupação atual dos chefes de família, nota-se que a maioria das pessoas 

obtém sua renda na prestação de serviços, comércio, atividades do lar e autônomos, que 

exigem pouca qualificação e, conseqüentemente, são pouco remuneradas. 
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Tabela 34: Distribuição dos Chefes de Família quanto a Ocupação 
Ocupação F % 

Aux. Enfermagem 4 1,61% 
Aposentado 21 8,47% 
Agricultor 9 3,63% 
Autônomo 18 7,26% 

Auxiliar de escritório 6 2,42% 
Auxiliar de s. gerais 3 1,21% 

Cabeleireiro 5 2,02% 
Comerciante 24 9,68% 
Costureira 16 6,45% 

Desempregado 3 1,21% 
Do lar 29 11,69% 

Doméstica 12 4,84% 
Eletricista 3 1,21% 

Func. Público 4 1,61% 
Manicure 3 1,21% 
Mecânico 6 2,42% 
Motorista 12 4,84% 

Operador de máquinas 4 1,61% 
Pedreiro 10 4,03% 
Porteiro 3 1,21% 

Professor 3 1,21% 
Vendedor 6 2,42% 

Profissões diversas 32 12,90% 
Não informado 12 4,84% 

Total 248 100,00% 
Fonte: DBO ENGENHARIA Goiânia/GO (Agosto2003) Levantamento Socioeconômico 

Constatou-se que o rendimento médio das famílias é baixo, sendo que 52,82% possuem 

renda média de até 3 salários mínimos, superior ao verificado em Goiânia, que é de 43,45%, 

demonstrando que existe nesta área uma concentração de famílias que sobrevivem com 

baixos salários. Do total de famílias, 15,73% percebem entre 4 e 5 salários mínimos e 

23,39% possuem rendimento superior a 5 salários. 

Tabela 35: Distribuição dos chefes de domicílio, segundo a renda familiar 
Renda Familiar F % 

Sem renda 10 4,03% 
0 a 3 131 52,82% 
4 a 5 39 15,73% 

Acima de  5 58 23,39% 
Não  Informado 10 4,03% 

Total 248 100,00% 
Fonte: DBO ENGENHARIA Goiânia/GO (Agosto/2003) Levantamento Socioeconômico 

 
 
 

 

Figura 43: Distribuição dos 
chefes de domicílio, segundo 

a renda familiar 
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6.3.5.3. NÍVEL DE VIDA 

6.3.5.3.1.  Situação Habitacional 

A área de intervenção do Projeto situa-se nos fundos de vale dos córregos Cascavel e 

Macambira, ribeirão Anicuns e rio Meia Ponte, entre o seu leito e a última via do parcelamento 

regular. Conta com uma população estimada de 5.985 pessoas, distribuídas em cerca de 

1.710 residências, apresentando uma densidade de 3,5 habitantes por domicilio. 

O Quadro Fundiário atual da região é uma conseqüência de seu processo de ocupação. Boa 

parte dessa área foi parcelada na década de 50, sendo que algumas porções próximas ao 

leito dos cursos d’água foram destinadas a chácaras. Estas, por sua vez, em grande parte, 

já foram desmembradas e transformadas em lotes convencionais, embora sem a devida 

regularização junto ao órgão municipal competente. Como já foi visto antes, a população 

mais pobre é o principal agente de ocupação irregular nesta área, apresentando as 

seguintes situações: posse em áreas particulares sem regularização; ocupação de áreas de 

risco de alagamento e ou de drenagem ambiental; obstrução do traçado do sistema viário; 

além de deficiência de infra-estrutura e carência de serviços públicos. 

Tabela 36: Situação das famílias por condição de ocupação dos imóveis 
Condição de ocupação F % 

Alugada/Escriturada 32 12,90% 
Alugada/Posse 10 4,03% 

Cedida/Escriturada 19 7,66% 
Cedida/Posse 26 10,48% 

Própria/Escritura 83 33,47% 
Própria/Posse 73 29,44% 
Não Informado 5 2,02% 

Total 248 100,00% 
Fonte: DBO ENGENHARIA Goiânia/GO (Agosto2003) Levantamento Socioeconômico 

 

 

Figura 44: Situação das famílias 
por condição de ocupação dos 

imóveis 
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Quanto à condição de ocupação dos imóveis na área, observa-se a predominância de 

famílias que são proprietárias de suas residências (33,47%). Entretanto, se considerarmos 

as várias formas de posse existentes, estas representam 43,95% (posse/própria 29,44%, 

sendo as demais cedidas e alugadas). Verifica-se, ainda, um número significativo de 

famílias que vivem em imóveis alugados, tanto em áreas regularizadas quanto irregulares, o 

que indica a presença de um contingente de posseiros que utilizam a área de posse como 

fonte de renda. 

As soluções irregulares são as únicas acessíveis às camadas mais pobres da população. 

Entretanto, além da regularização fundiária, é necessária a adoção de mecanismos e de 

instrumentos que permitam garantir a permanência dos moradores após a regularização 

urbanística, integrando a área ao conjunto da cidade. 

No Levantamento Sócio-Econômico efetuado na área do Projeto, percebe-se que a grande 

maioria das famílias (82,19%) ocupa habitações de tipo unifamiliar, sendo também 

representativo o número de famílias que declaram habitar em imóveis coletivos (17,81%). 

Tabela 37: Distribuição das famílias por tipo de domicílio 
Tipo F % 

Coletivo 44 17,81% 
Unifamiliar 203 82,19% 

Não Informado 1 0,40% 
Total 248 100,00% 

Fonte: DBO ENGENHARIA Goiânia/GO (Agosto/2003) Levantamento Socioeconômico  

A tipologia das construções na área é caracterizada por habitações precárias, porém, na sua 

maioria, construídas em alvenaria (97,18%); algumas não apresentam reboco nem pintura. 

 

 

Figura 45: Distribuição das famílias 
segundo tipologia da edificação 

 

 

 

Quanto à cobertura das edificações, 54,03% dos chefes de domicílios afirmaram que estas 

são de telha de barro, e 37,50% utilizam fibra cimento. 
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Tabela 38: Distribuição das famílias segundo tipo de cobertura do imóvel 
Cobertura F % 

Telha de barro 134 54,03% 
Fibra cimento 93 37,50% 

Mista 13 5,24% 
Outros 7 2,82% 

Não Informado 1 0,40% 
Total 248 100,00% 

Fonte: DBO ENGENHARIA Goiânia/GO. (Agosto/2003) Levantamento Socioeconômico  

A pesquisa indicou que predominam edificações com 4 a 5 cômodos (40,73%), mas merece 

destaque o número representativo de famílias com habitações de 6 a 7 cômodos (27,02%). 

Tabela 39: Distribuição das famílias segundo composição dos imóveis quanto ao número de 
cômodos 

Cômodos F % 
1 3 1,21% 

02 a 03 38 15,32% 
04 a 05 101 40,73% 
06 a 07 67 27,02% 

Acima de 7 34 13,71% 
Não Informado 5 2,02% 

Total 248 100,00% 
Fonte: DBO ENGENHARIA Goiânia/GO (Agosto/2003) Levantamento Socioeconômico 

6.3.5.3.2. Infra - Estrutura 

A pesquisa primária demonstrou que 84,27% das vias estão pavimentadas e 81% contam 

com drenagem pluvial. As tabelas e gráficos a seguir ilustram esta infra-estrutura na área. 

Tabela 40: Distribuição por número e porcentagem segundo existência de pavimentação  
Pavimentação Quantidade Porcentagem 

Sim 209 84,27% 

Não  39 15,73% 

Total 248 100,00% 
Fonte: DBO ENGENHARIA Goiânia/GO (Agosto/2003)   Levantamento socioeconômico 
 

 

 

Figura 46: Distribuição por número e 
porcentagem segundo existência de 

pavimentação na rua 
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Tabela 41: Distribuição segundo a existência de drenagem no bairro  
Drenagem Quantidade Porcentagem 

Sim 200 81% 
Não 48 19% 

Total 248 100% 
Fonte: DBO ENGENHARIA Goiânia/GO (Agosto2003)  Levantamento Socioeconômico  

 

 

Figura 47: Distribuição por 
porcentagem, segundo a 

existência de drenagem no 
bairro 

 

 

Em termos de saneamento básico, a AID apresenta-se com 77,82% dos domicílios com 

abastecimento público de água tratada; destes, 3,63% com ligações coletivas, 14,52% usam 

cisterna individual, 6,45%, cisternas coletivas e 1,21%, outras formas de abastecimento.  

Tabela 42: Distribuição por número e porcentagem de domicílios, segundo sistema de água 
utilizado 

Sistema Quantidade Porcentagem 
Cisterna Individual 36 14,52% 
Cisterna Coletiva 16 6,45% 

Outros 3 1,21% 
Indiv. Pública 184 74,19% 

Coletiva Pública 9 3,63% 
Total 248 100,00% 

Fonte: DBO ENGENHARIA Goiânia/GO (Agosto2003)  Levantamento Socioeconômico 

 

 

Figura 48: Distribuição por 
porcentagem de domicílios, 
segundo sistema de água 

utilizado 

 

Quanto ao esgoto sanitário, a pesquisa revelou que 45,16% dos domicílios são atendidos 
com coleta pela rede pública, 25,40% utilizam-se de fossas e 29,44% lançam os esgotos a 
céu aberto. 
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Tabela 43: Distribuição por número e porcentagem de domicílios, segundo sistema de esgoto 
utilizado 

Sistema Quantidade Porcentagem 
Céu aberto 73 29,44% 

Fossa 63 25,40% 
Rede Pública 112 45,16% 

Total 248 100,00% 
Fonte: DBO ENGENHARIA Goiânia/GO (Agosto2003)     Levantamento Socioeconômico 

 

 

 

Figura 49: Distribuição por 
porcentagem de domicílios, 
segundo sistema de esgoto 

utilizado. 

 

 

A prefeitura faz a coleta regular do lixo em 96,77% dos domicílios e o restante, 3,23%, lança 

os resíduos em áreas livres, notadamente nos fundos de vale.  

Tabela 44: Distribuição por nº e porcentagem dos domicílios, segundo a destinação do lixo 
Sistema Quantidade Porcentagem 

Céu aberto 8 3,23% 
Coleta pública 240 96,77% 

Total 248 100,00% 
Fonte: DBO ENGENHARIA Goiânia/GO (Agosto2003)  Levantamento Socioeconômico 

 

 

Figura 50: Distribuição por 
porcentagem de domicílios, segundo a 

destinação do lixo 

 

 

O atendimento com energia elétrica na AID atende a 99,60% dos domicílios; destes, 6,05%, 

com ligações coletivas e 93,55%, individuais.  



                       DERMU 

EIA - PROJETO MACAMBIRA - ANICUNS 
197 

6,05%

93,55%

0,40%

Coletiva
Indiv. Pública
Outros

93,55%

6,45%

Sim
Não

Tabela 45: Distribuição por número e porcentagem de domicílios, segundo sistema de 
energia elétrica utilizado 

Sistema Quantidade Porcentagem 

Coletiva 15 6,05% 

Indiv. Pública 232 93,55% 

Outros 1 0,40% 

Total 248 100,00% 
Fonte: DBO ENGENHARIA Goiânia/GO (Agosto2003)  Levantamento Socioeconômico 

 

 

Figura 51: Distribuição por nº e 
porcentagem de domicílios, 

segundo sistema de energia elétrica 
utilizado. 

 

Na pesquisa primária, ficou constatado que 93,55% dos domicílios são atendidos com 

iluminação pública nas ruas e que 6,45% não contam com esses benefícios.  

Tabela 46: Distribuição da população por número e porcentagem, segundo a existência de 
iluminação pública no bairro 

Iluminação publica Quantidade Porcentagem 
Sim 232 93,55% 
Não 16 6,45% 
Total 248 100,00% 

Fonte: DBO ENGENHARIA Goiânia/GO (Agosto2003)  Levantamento Socioeconômico 
 

  

 

Figura 52: Distribuição da população por 
porcentagem, segundo a existência de 

iluminação pública  

 

 

6.3.5.3.3. Programas Assistenciais Existentes 

Além dos programas e projetos de assistência social existentes na Prefeitura de Goiânia, 

voltados para o atendimento especial à mulher, gestante, terceira idade, portadores de 

deficiência, criança e adolescente, a família e o migrante, o levantamento de campo 

realizado na área de influência direta do projeto aponta a existência de equipamentos 
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38%

61%

1%

Sim

Não

Não Informado

sociais, aparecendo com maior freqüência os telefones públicos, creches, postos de saúde, 

quadras de esporte, centros comunitários, postos policiais, pista de Cooper e hospital. 

Apesar da existência da rede de proteção social disponível para atender a uma população 

em que grande parte se encontra em situação de exclusão social, as políticas sociais que se 

constituem em medidas compensatórias para assegurar de forma residual, condições 

mínimas de atendimento a esta parcela da população, não vem sendo implementadas 

satisfatoriamente. Prova disto é que do total das famílias entrevistadas, 61% não recebem 

esses benefícios. 

 

 

Figura 53: Distribuição das famílias 
beneficiadas com políticas sociais 

 

 

As políticas sociais presentes na área do projeto são: aposentadoria, bolsa escola e pensão. 

Tabela 47: Políticas sociais que atendem às famílias da área do projeto 
Políticas Sociais F % 

Aposentadoria 52 52,00% 
Bolsa escola 18 18,00% 

Pensão 13 13,00% 
Creche 1 1,00% 

Alimentação 7 7,00% 
Transporte 4 4,00% 

Não Informado 3 3,00% 
Outros 2 2,00% 
TOTAL 100 100,00% 

Fonte: DBO ENGENHARIA Goiânia/GO (Agosto/2003) Levantamento Sócio econômico  

Outro aspecto que interfere na qualidade de vida de uma população é a existência de 
associações de moradores, na medida que estas canalizam as reivindicações na tentativa 
de priorizar e solucionar os problemas da comunidade. 

A pesquisa de campo realizada na área do Projeto Macambira - Anicuns evidencia que a 
organização da população é frágil, pois 71,37% dos chefes de família afirmaram que não 
existe associação de moradores no bairro onde residem, enquanto que 24,60% conhecem 
os trabalhos de organização social desenvolvidos por associações de bairro ou pela igreja. 
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Figura 54: Conhecimento do 
chefe de família sobre a 

existência de associação de 
moradores no bairro 

 

 

É importante registrar que parte da área do Projeto vem sendo alvo de intervenção, através 
do Projeto D. Fernando, indicado como prioritário pelo Plano Estratégico Municipal de 
Assentamentos Subnormais do Município de Goiânia - PEMAS. 

O PEMAS tem por objetivo implantar gradativamente, em Goiânia, uma política habitacional 
humana e democrática, que reafirme o acesso à moradia digna. 

O Projeto D. Fernando contempla direta e indiretamente 934 famílias: 

• transferência de 236 famílias, sendo que 50 já foram instaladas no Residencial 
Itamaracá; 

• regularização fundiária de 319 famílias; 
• melhorias habitacionais para 79 famílias; 
• treinamento na área de geração de emprego e renda, beneficiando 218 famílias. 

O Projeto prevê, ainda, desadensamento, ocupação racional do solo, abertura de sistema 
viário, drenagem pluvial, iluminação pública, construção de 186 unidades habitacionais, 
edificação do Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI), núcleos de lazer, recuperação 
florestal das áreas de preservação do córrego Cascavel e ribeirão Anicuns, parque 
ecológico com trilhas esportivas e construção de 2 centros de atividades. 

Outra perspectiva do Projeto D. Fernando é o desenvolvimento humano e social das famílias 
beneficiadas. Para tanto, serão adotadas medidas no sentido de promover a organização 
comunitária, a educação sanitária e ambiental e a geração de emprego e renda. 

A área do Projeto D. Fernando conta com 04 associações: Associação União para Todos; 
Associação Beneficente dos Moradores do Setor São José; Associação de Moradores das 
Vilas Ana Maria, Irani e Santana - AMMAIS - e  Associação dos Moradores do Conjunto D. 
Fernando do Aeroviário. 

24,60%

4,03%

71,37%

Não tem

Não Informado

Associacao bairro e
Igrejas
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6.3.6. Patrimônio Cultural, Histórico e Arqueológico 

O ribeirão Anicuns é um dos cursos d’água mais degradados do Aglomerado Urbano de 

Goiânia, conseqüência principal da ocupação urbana desordenada, da retirada de areia e de 

turfa (vendida como terra preta para jardins), do desmatamento e do lançamento de esgotos 

etc. O próprio canal do ribeirão já foi objeto de retificação algumas vezes. Infelizmente, esta 

é a realidade de todos os cursos d’água da área urbana de Goiânia, como os córregos 

Macambira, Cascavel e Botafogo. Estes últimos tiveram canalizados a maior parte de seus 

canais naturais nos último cinco anos, e têm seu percurso final, aproximadamente 1,2Km e 

0,6Km, respectivamente, inseridos neste empreendimento. 

Nos vales desses cursos d’água, observa-se grande quantidade de depósitos tecnógenos. 
Estes depósitos são originados pela ação do homem (CHEMEKOV 1982; Ter-STEPANIAN 
1988), podendo ser construído (aterros, por exemplo), induzido (depósitos aluvionares 
resultantes do uso do solo, por exemplo) e modificado (lançamento de rejeitos tecnógenos 
como adubos, em depósitos naturais) (OLIVEIRA, 1994). 

Os tecnógenos construídos (aterros) estão, em grande parte das áreas, capeando os 
sedimentos relacionados à planície de inundação das drenagens mencionadas, sobre os 
quais foram construídas, principalmente, residências e vias públicas, caracterizando uma 
ocupação de áreas de risco. Uma das regiões mais afetadas pelo processos de 
antropização é próximas à confluência do ribeirão Anicuns/córrego Botafogo com o rio Meia 
Ponte, área da dissertação de mestrado de Cunha (2000) e objeto de comentários e registro 
fotográfico por Rubin (2003). 

Apesar do intenso processo de antropização, qualquer obra que venha a ser desenvolvida 
no canal e/ou na planície de inundação do ribeirão Anicuns e seus afluentes deve 
contemplar um programa de levantamento arqueológico sistemático, com realização de 
sondagens tanto em locais livres do capeamento tecnogênico, quanto nas áreas capeadas, 
com posterior resgate dos sítios, caso venham a ser encontrados. Conjuntamente deve-se 
ficar atento para possíveis fósseis paleontológicos, uma vez que, durante trabalhos de 
retificação do córrego Botafogo, foram encontrados fósseis da mega fauna pleistocênica. 

6.3.6.1. PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO 

É bastante recente a preocupação com o patrimônio arqueológico urbano. Acreditava-se 
que diante da grande complexidade dos aglomerados urbanos não haveria possibilidades de 
preservação de vestígios arqueológicos. Ao contrário, o patrimônio edificado sempre foi 
objeto de ações preservacionistas, devido a sua visibilidade. Com o surgimento do conceito 



                       DERMU 

EIA - PROJETO MACAMBIRA - ANICUNS 
201 

de Arqueologia Urbana, a cidade passa a ser compreendida como um sistema unificado e 
significante de recursos materiais, local de complexas ações antropogênicas, bem 
preservadas no registro arqueológico (JULIANI, 1997). 

A arqueologia em meio urbano surge da necessidade de se pensar a cidade como um todo, 
ocupada por diferentes grupos sociais, econômicos ou étnicos, os quais interagem numa 
trama de relações expressas em modos distintos de apropriação do espaço, padrões de 
comportamento e representações simbólicas. Neste sentido, os testemunhos materiais de 
ações humanas se apresentam como signos de outros tempos e constituintes de um 
processo dinâmico de construção de identidades coletivas, evocando memórias e 
sensações de pertencimento na qual os sujeitos presentes e passados estão implicados 
(COSTA; TOCCHETTO, 1999). 

Segundo esses mesmos autores, a cidade caracteriza-se por uma grande intensidade de 

usos de seus espaços sofrendo, portanto, uma constante transformação de suas paisagens 

através de aterros, terraplanagens, construções, demolições, desfiguração do traçado inicial, 

entre outros. Mas, mesmo com todas estas ações, é comprovado que uma parcela 

considerável do subsolo ainda permanece preservada, contendo registros arqueológicos de 

ocupações pretéritas. 

A legislação brasileira tem defendido a preservação dos recursos arqueológicos desde o 

início da década de 60 (Constituição da República, artigos 20, 23, 30, 216 e 223; Leis 

Federais nº 3.924 de 26/07/61, nº 6.766 de 19/12/79 e nº 6.938 de 31/08/81). No entanto, foi 

somente através da reformulação dessa legislação, com a resolução CONAMA de 001/86, 

que considerou entre os fatores componentes do meio sócio-econômico, os sítios e 

monumentos arqueológicos, históricos e culturais da comunidade, que as pesquisas 

arqueológicas passaram a ser exigidas, amparadas pela legislação, em áreas ameaçadas 

de impacto ambiental. A partir daí, arqueólogos começaram a ser chamados para participar 

das pesquisas científicas para fins de diagnósticos (EIA/RIMA), de levantamentos e de 

resgates do patrimônio cultural em áreas a serem impactadas por empreendimentos, tais 

como hidrelétricas, ferrovias, rodovias, linhas de transmissão, hidrovias, dutovias, 

empreendimentos urbanísticos, mineração, indústria, entre outros, com o objetivo de definir 

e avaliar os impactos dessas obras sobre os recursos arqueológicos regionais 

(CALDARELLI, 1997). Em período ainda mais recente, datado de 1998, foi sancionada a Lei 

de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605), que impõe sanções penais e administrativas a 

condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, sendo que o Capítulo 5, Seção 4, trata dos 

crimes contra o patrimônio cultural. 
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O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), por exigência legal (Portaria 

nº 007/88), é o órgão brasileiro ligado ao Ministério da Cultura, responsável pela proteção, 

pela preservação e pelo gerenciamento dos bens e sítios arqueológicos que por lei são 

patrimônio da União. Esse Instituto, ao tratar especificamente do patrimônio cultural 

arqueológico, ressalta que os impactos ao meio ambiente podem causar danos irreparáveis 

ao patrimônio cultural em geral e ao arqueológico em particular, quando há intervenções no 

solo, já que a maioria dos sítios encontra-se enterrada. Enfatiza que desmatamentos, 

serviços de terraplanagem, sondagens ou qualquer outro tipo de escavação podem pôr a 

descoberto objetos arqueológicos ou mesmo um sítio inteiro, causando sérios impactos ao 

patrimônio, uma vez que os recursos arqueológicos são finitos e não-renováveis. 

A atuação dos Ministérios Públicos (Federal e Estaduais) tem sido importante no que se 

refere ao patrimônio cultural. No 1º Encontro do Ministério Público em Defesa do Patrimônio 

Cultural realizado em Goiânia, no mês de outubro de 2003, representantes do MP (Federal e 

Municipal), IPHAN, UNESCO, ABRAMPA, AGEPEL, Prefeitura de Goiânia, elaboraram a 

Carta de Goiânia que considera, dentre outras, que o patrimônio cultural não deve limitar-se 

apenas à materialidade documental ou monumental de seus bens imóveis, mas também, e 

no mesmo grau de importância, na singularidade do imaterial, consubstanciado no acervo 

de ritos, crenças, tradições, costumes, fazeres e comportamentos. Considera que, em todas 

as belas paisagens, há evidências arqueológicas e a paisagem onde o homem viveu, morou 

e erigiu sua cultura, por vezes é a única forma e o único testemunho de transmissão da 

cultura, sobretudo em casos de culturas extintas. Também considera que a promoção do 

desenvolvimento de Planos de Preservação de Sítios Históricos Urbanos, como instrumento 

de gestão compartilhada, voltada para a proteção, valorização e reabilitação urbana dessas 

áreas, deve ser fomentada e estimulada (http//www.mp.go.gov.br). 

No Simpósio sobre Política Nacional do Meio Ambiente e Patrimônio Cultural, realizado em 

Goiânia em 1996, foram apresentados alguns trabalhos referentes aos impactos associados 

a diferentes tipos de empreendimentos, destacando-se Caldarelli (1997) e Martins (1997). 

As tabelas utilizadas pelos autores são apresentadas a seguir de forma simplificada, 

ressaltando apenas os empreendimentos urbanísticos. 
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Tabela 48: Tabela Simplificada de Caldarelli (1997) baseado em Fornassari Fº. et al. (1992) 
Tipo de 

Empreendimento Processo Tecnológico Impacto Arqueológico 

Cortes e aterros para implantação do 
sistema viário, quadras e lotes 

Exposição, destruição e soterramento de estruturas 
arqueológicas/descaracterização do território pretérito de 

captação de recursos 

Implantação de cobertura vegetal 
Mascaramento e perturbação de estruturas 

arqueológicas superficiais/ descaracterização do território 
pretérito de captação de recursos 

Pavimentação asfáltica ou tratamento do 
leito viário com solo e material granular 

compactado 
Compactação de solos arqueológicos 

Empreendimentos 
Urbanísticos 

Edificações Destruição de estruturas arqueológicas superficiais e 
enterradas 

 

Tabela 49: Tabela Simplificada de Martins (1997) baseado em Ab’Saber (1994) 
Tipos de 
Região Tipos de Empreendimentos Tipos de impactos 

ambientais 
Possíveis impactos sobre o 
patrimônio histórico/cultural 

Urbana 

Grandes obras de engenharia civil 
para instalação de projetos 
habitacionais, anéis viários, 

canalizações de córregos, distritos 
industriais, aeroportos, centros 
comerciais etc; metrôs; redes 

subterrâneas de telefonia, 
saneamento e energia. 

Intensa pavimentação da 
superfície; terraplanagem 

de grandes áreas; 
movimentação do solo em 

obras subterrâneas; intensa 
ocupação das áreas 

ribeirinhas. 

Destruição total ou parcial de sítios 
arqueológicos históricos, etno 
arqueológicos e pré-históricos; 

descaracterização de monumentos 
arquitetônicos e artísticos; destruição 
ou descaracterização de paisagens 
urbanas tradicionais (ruas, bairros, 

praças, etc) 

Juliani (1997), ao abordar a avaliação de impactos ambientais associados à áreas urbanas, 

trata, principalmente, da metodologia a ser aplicada nestes locais. A autora utiliza o trabalho 

de Ostrogorsky (1987) em um corredor de ônibus subterrâneo na cidade norte-americana de 

Seattle, onde “os métodos tradicionais de prospecção arqueológica (verificação de 

superfície e sondagem) se mostraram impraticáveis”. Nesta pesquisa, Ostrogorsky (1987) 

“utilizou dados obtidos em prospecções geotécnicas para desenvolver perfis de solo que 

revelem as áreas aterradas que poderiam conter recursos arqueológicos associados”. 

Ressalta-se a importância de avaliar a possibilidade de ocorrência e o grau de preservação 

arqueológico do solo urbano, considerando as características físicas (os usos atuais do solo 

e os materiais resultantes desses usos). Conforme Juliani (1997), os edifícios unifamiliares e 

multifamiliares, as áreas comerciais, as áreas industriais, as de uso público, as ruas e os 

vazios urbanos são categorias amplas de uso e ocupação do solo que auxiliam nessa 

avaliação. Cita que: 

“Os edifícios unifamiliares (casas) são solos que não apresentam 

perturbações significativas para qualquer tipo de registro arqueológico, 

sendo, portanto, propícios à ocorrência de vestígios arqueológicos. 

Nesses locais a preservação do solo arqueológico é considerada 

excelente”. 

Os edifícios multifamiliares (edifícios residenciais) são solos que apresentam perturbações 

intensas e com poucos espaços não construídos, sendo considerados de baixa 
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possibilidade de preservação do solo arqueológico. 

As áreas de uso comerciais, apesar de serem construções que alteram o subsolo, possuem 

grandes áreas livres que podem manter uma boa preservação arqueológica. 

As áreas de uso industriais são consideradas de maior grau de variação da intensidade de 

uso do solo e de perturbações do registro arqueológico, uma vez que se observam áreas 

com solos não impactados (reservas industriais) até completamente destruídos (áreas de 

exploração de recursos). 

As áreas de uso público (áreas de lazer e de escolas) são áreas originalmente não 

ocupadas, por essa razão, possuem um alto grau de preservação do solo, mesmo em se 

tratando das escolas que apresentam áreas edificadas e espaços vazios destinados ao lazer 

e ao esporte. Assim, se possuírem potencial arqueológico, podem apresentar alta 

significância para propósitos educacionais. 

As ruas, com exceção das grandes vias, apresentam pouca perturbação do solo original, 

que pode ser considerado apto à preservação de registro arqueológico. 

Os vazios urbanos são áreas que permanecem sem alteração em suas características 

originais, apresentando, portanto, excelente grau de preservação para vestígios 

arqueológicos. 

Assim sendo, há necessidade de realizar pesquisas científicas em áreas a serem 

impactadas, que visem não somente à identificação das potencialidades arqueológicas e 

históricas, mas também que proponham medidas mitigadoras que irão auxiliar no resgate do 

patrimônio cultural. Os projetos arqueológicos são mais visíveis em áreas urbanas, em 

função de um maior contato com o público, o que possibilita a valoração e a preservação 

desse patrimônio. 

6.3.6.2. CONTEXTO ARQUEOLÓGICO DA ÁREA 

Na caracterização arqueológica da área indiretamente afetada pelo empreendimento, leva-

se em consideração o Alto Curso do Rio Meia Ponte, formado pelos municípios de Itauçú, 

Inhumas, Damolânida, Ouro Verde de Goiás, Nova Veneza,  Brazabrantes, Goianira, Santo 

Antônio de Goiás, Nerópolis,  Anápolis, Terezópolis de Goiás, Goianápolis, Leopoldo de 

Bulhões, Bonfinópolis, Senador Canedo, Caldazinha Goiânia, Aragoiânia, Aparecida de 

Goiânia, Silvânia, Hidrolândia e Bela Vista de Goiás. 
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Atualmente, existem registrados, e em processos de registro, no IPHAN, 52 sítios 

arqueológicos para esta região, além de oito pontos prováveis Estes sítios foram 

identificados por quatro projetos de pesquisa desenvolvidos pelo Instituto Goiano de Pré-

História e Antropologia da Universidade Católica de Goiás (cf tabela de sítios arqueológicos 

e pontos prováveis). Nesta tabela, são apresentados também 28 sítios e 20 pontos 

prováveis identificados por outros três projetos, Rio Vermelho, UHE Corumbá e GO-213, 

desenvolvidos nas proximidades do alto curso da bacia hidrográfica do rio Meia Ponte. 

Nos municípios de Senador Canedo e Leopoldo de Bulhões, foram localizados 9 sítios 
arqueológicos de grupos ceramistas, a maioria pertencente à tradição tecnológica 
denominada Uru (MIRANDA et al, 1990). A tradição Uru é conhecida na literatura, por 
grupos agricultores, formadores de grandes aldeias. Sua área de dispersão vai desde o vale 
do Araguaia até o sudeste do Mato Grosso, bem como a bacia do Alto Tocantins. Quanto as 
datações, o momento mais antigo da ocupação no Estado de Goiás é do século VIII dC; há 
hipóteses de que a ocupação tenha permanecido até o início da Conquista, podendo alguns 
sítios mais recentes estarem associados ao grupo Karajá (SCHMITZ et al, 1982; WÜST; 
Schmitz, 1975). 

Pesquisas recentes, ainda em fase de desenvolvimento, localizaram 29 sítios arqueológicos, 
na região do ribeirão João Leite, nos municípios de Goiânia, Goianápolis, Nerópolis e 
Terezópolis de Goiás. Desse total, 17 estão sendo resgatados (citados na tabela de sítios 
arqueológicos e pontos prováveis), sendo 11 pré-históricos e 6 históricos. A maioria dos 
sítios pré-históricos são de grupos ceramistas (BARBOSA; VIANA et al, 2003 a). Os 6 sítios 
históricos foram identificados como unidades habitacionais e produtivas ocupados desde 
meados do século XIX até o início do século XX (BARBOSA; VIANA et al, 2003 b). Nesta 
região, está sendo construída a barragem do ribeirão João Leite, que expandirá o sistema 
de abastecimento de água potável de Goiânia até 2025. Inundará uma área de 
aproximadamente 15km². 

Nos municípios de Anápolis, Campo Limpo, Nerópolis e Ouro Verde, na área afetada pela 
construção da Ferrovia Norte/Sul (trecho Anápolis-Rianápolis com 53km de extensão), 
foram localizados 15 sítios arqueológicos e resgatados 9 pré-históricos pertencentes a 
grupos ceramistas e dois históricos identificados como unidades habitacionais e produtivas 
ocupados desde o século XIX (MELLO; MENDONÇA et al, 2001, 2002). 

No conjunto residencial Vale dos Sonhos, localizado no km 9 da BR-153, saída norte de 
Goiânia, encontra-se o primeiro sítio arqueológico urbano da capital goiana. Trata-se de um 
dos únicos sítios arqueológicos do Estado de Goiás localizado a céu-aberto, com presença 
de urna funerária e ainda com possibilidades de ser investigado, mesmo estando situado em 
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área urbana. A urna encontrada caracteriza-se como um vasilhame cerâmico de 74 cm de 
altura, 49 cm de bojo e 48 cm de diâmetro, apresentando borda reforçada externamente, 
com espessura de 15 mm. Quanto ao conjunto de ossos encontrados na urna, pela análise 
dos dentes, foi possível fazer uma estimativa da idade, indicando tratar-se de um indivíduo 
entre 35 e 50 anos. Apesar de o material ainda estar em fase de análise, o sítio 
arqueológico Vale dos Sonhos pode ser caracterizado como uma aldeia de grupos 
agricultores-ceramistas, conhecidos no Planalto Central como representantes da tradição 
tecnológica denominada Aratu. As datações radiocarbônicas para este sítio apontam que foi 
ocupado há cerca de 1.200 AP (Viana; Barbosa; Mello, 2001, 2002). 

Nas nascentes do rio Vermelho, município da cidade de Goiás, foram localizados 3 sítios 
arqueológicos e 17 pontos prováveis (6 pré-históricos e 11 históricos) que, pela análise do 
material, vinculam-se às tradições Uru e Aratu (VIANA, 2003). A tradição Aratu é conhecida 
como formadora de grandes aldeias com formas circulares ou elípticas, podendo ser 
constituídas por um ou dois círculos de habitações ou ainda sítios pequenos que podem ou 
não estar relacionados a atividades limitadas. O momento mais antigo de ocupação é ao 
redor do século IX da era Cristã, entrando em colapso antes do início da conquista ibérica. 
O principal sustento dos grupos da tradição Aratu esteve em produtos agrícolas, com 
destaque para milho, feijão e tubérculos.  

A cultura material cerâmica está representada por grandes e profundos recipientes 
periformes, esféricos ou elipsóides, que comportam de dezenas a centenas de litros de 
produtos líquidos ou poderiam ser utilizados para enterrar seus mortos. Sítios dessa tradição 
ocorrem desde o litoral de Pernambuco até os Estados de Tocantins, de Mato Grosso e de 
Goiás (áreas norte, centro, sul e sudeste, ou seja, passando pelas porções central e oriental 
do Mato Grosso Goiano, altos afluentes dos rios Tocantins, Paranaíba e Araguaia, regiões 
dos rios Uru e Corumbá, Bacia do Paranã e município de Orizona (WÜST, 1983; SCHMITZ 
et al, 1982; Mello et al, 1996).  

A ocupação de grupos horticultores e ceramistas das tradições Aratu e Uru estão presentes 
também no sul do Estado de Goiás, nos municípios de Goiânia, Trindade, Guapó, 
Aragoiânia, Varjão, Nazário, Anicuns, Edéia, Pontalina, Aloândia, Joviânia e Goiatuba 
(SCHMITZ et al, 1976/77). 

Na área da UHE Corumbá, municípios de Caldas Novas, Ipameri e Pires do Rio, foram 
localizados 23 sítios arqueológicos e 4 pontos prováveis, pertencentes a grupos horticultores 
e ceramistas das tradições Aratu e Tupiguarani (MELLO et al, 1996). 

Durante a pavimentação da rodovia GO-213, trecho Caldas Novas - Córrego Fundo, foi 
localizado o sítio Voçoroca, que se uniu com o Gengibre identificado pelo projeto Corumbá, 
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posteriormente escavado. Nos trabalhos relacionados à pavimentação desta rodovia, 
também foi escavado o sítio Lourenço, identificado pelo Projeto Corumbá. Os dois são sítios 
arqueológicos pré-históricos pertencentes a grupos horticultores e ceramistas das tradições 
Aratu e Tupiguarani (SILVA et al, 1997).  

Os sítios da tradição Tupiguarani estão dispersos por toda a região Centro-Oeste, presentes 
nas áreas das bacias do Araguaia, do Paranaíba e do Paranã com assentamentos pouco 
numerosos, normalmente associados a outros grupos ceramistas, indicando diferentes 
fenômenos culturais, sítios multicomponenciais. As datações indicam ocupação nos séculos 
XIV e XV de nossa era (CHMYZ, 1975; FENSTERSEIFER; SCHMITZ, 1975; WÜST, 1983, 
1990; MELLO et al, 1996). 

Não há registro de sítio arqueológico localizado na área diretamente afetada pelo 
empreendimento. Sabe-se que na década de 1930, época da criação da cidade de Goiânia, 
não havia legislação de proteção a este patrimônio e que trabalhos de terraplanagem, de 
pavimentação, de edificação e demais atividades relacionadas às obras de engenharia 
voltadas para a nova capital foram realizadas sem qualquer cuidado com antigas aldeias 
pré-históricas. Nesse contexto, é possível que sob áreas atualmente impermeabilizadas 
existam sítios arqueológicos, principalmente próximos aos cursos d’água, preservados ou, 
na pior das hipóteses, destruídos, mas que ainda podem ser estudados. 
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Tabela 50: Sítios Arqueológicos e Pontos Prováveis Identificados na Região do Alto Curso do 
Rio Meia Ponte 

Nome/código do Sítio  Coordenadas UTM Pesquisador / projeto  Categoria 
106 - Fama Informação oral Ferrovia Norte Sul (1) Sítio 
104 - Roque I 700900 / 8160100 Ferrovia Norte Sul (1) Sítio 
99 - Máximo 696750 / 8159800 Ferrovia Norte Sul (1) Sítio 
100 - Boa Esperança 695400 / 8160250 Ferrovia Norte Sul (1) Sítio 
101 - Machadinha D Ana 696400 / 8160780 Ferrovia Norte Sul (1) Sítio 
103 - Roque II 705350 / 8163200 Ferrovia Norte Sul (1) Sítio 
107 - Adriano Mazzarant 697500 / 8155050 Ferrovia Norte Sul (1) Sítio 
105 - Bonsucesso 705650 / 8150750 Ferrovia Norte Sul (1) Sítio 
102 - Cab. do Gramado 701050 / 8163350 Ferrovia Norte Sul (1) Sítio 
109 - Parque Ecológico 699150 / 8171650 Prof. Altair Sales Barbosa Sítio 
933 - Marg Meia Ponte 700750 / 8124250 Replan-Brasília (2) Sítio 
934 - Marg Meia Ponte Informação oral Replan-Brasília (2) Sítio 
920 - Capão Redondo 699000 / 8114750 Replan-Brasília (2) Sítio 
989 - Sítio da Faca 711000 / 8163800 Replan-Brasília (2) Sítio 
Banana Menina Informação oral Profa Rosiclér T. da Silva Sítio 
Estrada Informação oral Profa Rosiclér T. da Silva Sítio 
Dom Fernando 691851 / 8157224 Prof. Julio Cezar Rubin Ponto provável 
Inhumas Informação oral Prof. Julio Cezar Rubin Sítio 
Parque Ecológico II 698250 / 8171500 Prof. Altair Sales Barbosa Sítio 
Chácara Santa Cruz-SC Informação oral Profa Rosiclér T. da Silva Ponto provável 
Faz. Santa Bárbara - SB Informação oral Profa Rosiclér T. da Silva Ponto provável 
Faz. Limeira - FL Informação oral Profa Rosiclér T. da Silva Ponto provável 
Faz. Abóbora - FA Informação oral Profa Rosiclér T. da Silva Ponto provável 
Chác. Cachoeira Cintra Informação oral Profa Rosiclér T. da Silva Ponto provável 
Chác. Boa Esperança Informação oral Profa Rosiclér T. da Silva Ponto provável 
EMBRAPA 670979 / 8182612 Prof. Julio Cezar Rubin Ponto provável 
Lavoura Comunitária Informação oral Prof. Julio Cezar Rubin Sítio 
Ipê Tatu 705910 / 8184832 Ferrovia Norte-Sul (3) Sítio 
Canal 705360 / 8195080 Ferrovia Norte-Su l(3) Sítio 
João Leite 704082 / 8196061 Ferrovia Norte-Sul (3) Sítio 
Mata Pasto 702927 / 8194876 Ferrovia Norte-Sul (3) Sítio 
Maria Mendes 702790 / 8194686  Ferrovia Norte-Sul (3) Sítio 
Conceição 702544 / 8194495 Ferrovia Norte-Sul (3) Sítio 
Cara 697740 / 8193679 Ferrovia Norte-Sul (3)    Sítio 
Mangueira 696069 / 8193793 Ferrovia Norte-Sul (3) Sítio 
Bananeiras 694778 / 8193804 Ferrovia Norte-Sul (3) Sítio 
Repressa 693656 / 8194693 Ferrovia Norte-Sul (3) Sítio 
Taboa 690308 / 8197980 Ferrovia Norte-Sul (3) Sítio 
S1 689293 / 8198640 Ferrovia Norte-Sul (3) Sítio 
S2 684989 / 8200161 Ferrovia Norte-Sul (3) Sítio 
S3 683583 / 8202935 Ferrovia Norte-Sul (3) Sítio 
Casa Azul 683460 / 8203320 Ferrovia Norte-Sul (3) Sítio 
Macauba 8170880 / 0696900 João Leite (4) Sítio 
Corrente 8170366 / 0695882 João Leite (4) Sítio 
Ipê 8170652 / 0695056 João Leite (4) Sítio 
Barreiro 8168127 / 0694069 João Leite (4) Sítio 
Açude da Onça 1 8169029 / 0693783 João Leite (4) Sítio 
Açude da Onça 2 816990 / 0693589 João Leite (4) Sítio 
Açude da Onça 3 8169192 / 0693951 João Leite (4) Sítio 
Açude da Onça 4 8169419 / 0693951 João Leite (4) Sítio 
Cascalheira 8167479 / 0693036 João Leite (4) Sítio 
Hudston 8174423 / 0700302 João Leite (4) Sítio 
Gameleira 8169668 / 0693254 João Leite (4) Sítio 
Bananeira 8172785 / 0700622 João Leite (4) Sítio 
Pau d’Óleo 8172203 / 0697458 João Leite (4) Sítio 
Cana Brava 8171195 / 0696179 João Leite (4) Sítio 
Paineira 8173626 / 0699768 João Leite (4) Sítio 
Lobeia 8171877 / 0696825 João Leite (4) Sítio 
Casa Grande 8171895/ 06998525 João Leite (4) Sítio 
Digo Digo 601676 / 8237066 Rio Vermelho (5) Sítio 
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Tabela 58: Sítios Arqueológicos e Pontos Prováveis Identificados na Região do Alto Curso do 
Rio Meia Ponte - Continuação 

Nome/código do Sítio  Coordenadas UTM Pesquisador / projeto  Categoria 
Ouro Fino II 603277 / 8236667 Rio Vermelho (5) Sítio 
Vale Morro Santana 604504 / 8237847 Rio Vermelho (5) Sítio 
PP 01 0594333/8240240 Rio Vermelho (5) Ponto provável 
PP 02 0594652/8240768 Rio Vermelho (5) Ponto provável 
PP 03 05946090/8241669 Rio Vermelho (5) Ponto provável 
PP 04 0606178/8236479 Rio Vermelho (5) Ponto provável 
PP 05 0603857/8238890 Rio Vermelho (5) Ponto provável 
PP 06 604282/8239280 Rio Vermelho (5) Ponto provável 
PH 01 0593675/8240184 Rio Vermelho (5) Ponto provável 
PH 02 05934889/8237893 Rio Vermelho (5) Ponto provável 
PH 03 0594625/8241218 Rio Vermelho (5) Ponto provável 
PH 04 0595082/8241148 Rio Vermelho (5) Ponto provável 
PH 05 0596200/8241505 Rio Vermelho (5) Ponto provável 
PH 06 Informação oral Rio Vermelho (5) Ponto provável 
PH 07 0606091/8241890 Rio Vermelho (5) Ponto provável 
PH 08 0604320/8238150 Rio Vermelho (5) Ponto provável 
PH 09 0605100/8238221 Rio Vermelho (5) Ponto provável 
PH 10 0593685/8239799 Rio Vermelho (5) Ponto provável 
Lourenço(GO-CA-14)5 762789/8041486 GO-213 (6) Sítio 
Gengibre(GO-CA-13)6 761193/8039651 GO-213 (6) Sítio 
Bocaina (GO-CA-09) 757031/8017334 UHE Corumbá (7) Sítio 
Cascavel (GO-CA-17) 758281/8019743 UHE Corumbá (7) Sítio 
Lourenço (GO-CA-14) 762789/8041486 UHE Corumbá (7) Sítio 
Eurípedes (GO-CA-15) 760699/8019637 UHE Corumbá (7) Sítio 
Valico (GO-CA-23) 754674/8029725 UHE Corumbá (7) Sítio 
Ari/Rui (GO-CA-16) 765296/8049120 UHE Corumbá (7) Sítio 
Gengibre (GO-CA-13) 761375/8039634 UHE Corumbá (7) Sítio 
Mandioca (GO-CA-24) 756181/8027818 UHE Corumbá (7) Sítio 
Peixe 2 (GO-CA-11) 756674/8054890 UHE Corumbá (7) Sítio 
Peixe 1 (GO-CA-10 765882/8059534 UHE Corumbá (7) Sítio 
Nilson (GO-CA-12) 761383/8037913 UHE Corumbá (7) Sítio 
Engenho de Serra (GO-CA-20) 755386/8025823 UHE Corumbá (7) Sítio 
Josefina (GO-CA-19) 770275/8051932 UHE Corumbá (7) Sítio 
Rochedo (GO-CA-21) 758075/8027184 UHE Corumbá (7) Sítio 
Taquari 1 (GO-CA-25) 756752/8028752 UHE Corumbá (7) Sítio 
Taquari 2 (GO-CA-26) 758096/8028527 UHE Corumbá (7) Sítio 
Delcídia (GO-CA-22) 757182/8032482 UHE Corumbá (7) Sítio 
Pequi (GO-CA-18) 756932/8027909 UHE Corumbá (7) Sítio 
Alzira 2 756858/8029335 UHE Corumbá (7) Sítio 
Alzira 2 756299/8029005 UHE Corumbá (7) Sítio 
Ilha ------------------ UHE Corumbá (7) Sítio 
Urtiga 757351/8029170 UHE Corumbá (7) Sítio 
Fazendinha 765764/8020085 UHE Corumbá (7) Sítio 
João Borges 763096/8040721 UHE Corumbá (7) Ponto Provável 
Barreirinho 763201/8039745 UHE Corumbá (7) Ponto Provável 
Capoeira Grande ------------------ UHE Corumbá (7) Ponto Provável 
Matinha do Buriti ----------------- UHE Corumbá (7) Ponto Provável 
Vale dos Sonhos(GO-CA-14) 51°02’27”nw/55°28’32”/64°33’10” Vale dos Sonhos (8) Sítio 

 
(1) - Miranda et al (1990) (2) -Schatamachia  et al (1995)  
(3) -Mello; Mendonça et al (2001, 2002) (4) - Barbosa; Viana et al (2003) 
(5) - Viana (2003) (6) - Silva et al (1997) 
(7) - Mello et al (1996) (8) - Viana; Barbosa; Mello et al (2001, 2002) 

                                                 

5 Identificado pelo Projeto Corumbá e escavado pelo Projeto GO-213. 
6 Abrange também o sítio Voçoroca identificado pelo Projeto GO-213. 
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6.4. QUALIDADE AMBIENTAL 

O ribeirão Anicuns é um dos principais elementos da fisiografia do Município de Goiânia, 

com sua bacia ocupando uma área de aproximadamente 231,7 km². Com a crescente 

urbanização de sua bacia, houve uma degradação das áreas de preservação permanentes 

nos fundos dos vales, com uma conseqüente retirada da mata ciliar. As áreas 

remanescentes vêm sofrendo um processo rápido de degradação, criando um ambiente 

desfavorável, tanto em termos estéticos como de saúde pública e sanitária.  

A ausência da cobertura vegetal natural, ocorrida pela retirada da mata ciliar das drenagens, 

potencializa os processos erosivos e de assoreamentos, contribuindo para 

desmoronamentos de taludes, alagamentos de margens, com criação de área de risco e, ao 

longo do tempo, causando a possibilidade de modificação no curso do rio. 

As maiores cargas de poluentes lançadas aos corpos hídricos, ribeirão Anicuns e córrego 

Macambira, provêm do lançamento de esgotos sanitários sem tratamento prévio e 

escoamento, tanto de águas pluviais contaminadas como de efluentes industriais. O ribeirão 

Anicuns é hoje um curso d’água altamente poluído em vários trechos. 

Com relação ao córrego Macambira, este é um afluente da margem direita do ribeirão 

Anicuns, com uma extensão aproximada de 7,3 km. O trecho inicial, nascentes do Buritis e 

do Pindaíba, apresenta baixo grau de degradação ambiental, apesar de já receber efluentes 

domésticos, lançamento de efluentes industriais, resíduos sólidos e de ter ocorrido 

supressão de grande parte de sua vegetação ciliar.  

Os valores da análise da qualidade das águas, em todos os pontos amostrados do córrego 

Anicuns, estiveram acima do limite permitido pela legislação, em decorrência da grande 

quantidade de matéria orgânica que aporta ao manancial 

Os resultados obtidos no córrego Macambira podem ser considerar bons, visto que sua 

nascente e seus afluentes se localizam em áreas que apresentam um menor nível de 

degradação ambiental e que este corpo recebe em menor quantidade despejos domésticos 

e efluentes e industriais. No entanto, em todos os pontos amostrados, observou-se a 

presença de resíduos sólidos (lixos e animais mortos) em suas margens e dentro dos cursos 

d’água. 

A cobertura vegetal natural, na área de influência direta e indireta do projeto, encontra-se 

bastante alterada, principalmente nas nascentes, margens e fundos de vales. Esse fato 

proporcionou a aceleração de processos erosivos e de assoreamentos dos córregos. 
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Goiânia é um ecossistema urbano complexo, que expõe uma variedade de habitats, 

comunidades e organismos, além de estar sujeito a intensas e rápidas modificações em 

seus recursos. Estas modificações, que alteram habitats naturais ou os destroem 

totalmente, em função da construção de casas, prédios, paisagens artificiais, entre outros 

elementos, transformaram drasticamente a composição da fauna silvestre na região.  

A área de influência direta do Projeto Macambira - Anicuns possui uma população estimada 

de 5.985 pessoas distribuídas em 1.710 domicílios e uma densidade de 3,5 habitantes por 

domicílio. 

No que se refere às condições de habitabilidade, verificou-se a ocorrência de ocupações 

irregulares, deficiência e carência de infra-estrutura e serviços públicos e de habitações 

precárias. 

Nos fundos de vale foi evidenciada grande quantidade de depósitos tecnógenos. Esses 

depósitos são originados pela ação do homem, podendo ser construídos (aterros, por 

exemplo), induzidos (depósitos aluvionares resultantes do uso do solo, por exemplo) e 

modificados (lançamento de rejeitos tecnógenos como adubos, em depósitos naturais). 

Os tecnógenos construídos (aterros) estão, em grande parte da área, capeando os 

sedimentos relacionados à planície de inundação do ribeirão Anicuns, sobre os quais foram 

construídas, principalmente, residências, caracterizando uma ocupação de áreas de risco.  

Quanto ao prognóstico da área, sem o empreendimento, a tendência natural para o 

ambiente local é de uma deterioração cada vez maior, uma vez que a população da capital 

está em constante crescimento, aumentando a pressão sobre os recursos naturais, 

notadamente nos fundos de vale, como vem ocorrendo historicamente em Goiânia. Essa 

pressão ocorrerá, devido a uma crescente ocupação e adensamento da área e, 

conseqüentemente, um aumento na quantidade de efluentes domésticos e industriais não 

tratados e despejados nos corpos hídricos, lançamentos de resíduos sólidos nos fundos de 

vale, despejo de entulhos, etc. 

A estação de tratamento de esgotos que está sendo construída pela SANEAGO e a 

interligação de mais redes coletoras a serem instaladas aos interceptores e 

conseqüentemente a ETE poderão contribuir sensivelmente para a diminuição da 

quantidade de poluentes despejados nos recursos hídricos de Goiânia de modo geral e, em 

particular, nos cursos d’água envolvidos no projeto, proporcionando uma melhora 

significativa na sua qualidade da águas.  
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Com a implantação do empreendimento, importantes medidas de conservação serão 

tomadas, tais como: a recuperação visual dos vales do córrego Macambira e ribeirão 

Anicuns, a recuperação e revitalização das suas faixas de preservação permanente, a 

melhoria nas condições de drenagem em diversos bairros de Goiânia, a criação de três 

unidades de conservação, o controle da degradação dos espaços urbanos e das ocupações 

irregulares e, finalmente, a retirada de lançamentos clandestinos de esgotos sanitários e 

industriais. 

Assim, espera-se que essas medidas reflitam em benefícios para a qualidade da água 

destes mananciais, principalmente em relação ao estado de conservação da vegetação 

ciliar, que evita os processos erosivos, a entrada de poluentes e resíduos sólidos por arraste 

horizontal e mantém a temperatura da água mais equilibrada, refletindo numa melhoria da 

qualidade de vida da população. 

No entanto dois fatores devem ser levados em consideração: 

• o projeto prevê a construção de diversas obras de infra-estrutura, logo, poderão 

ocorrer alguns impactos sobre esses mananciais. Provavelmente, estes impactos 

serão pequenos, temporários e pontuais, sendo necessária a atenção em relação à 

entrada de sólidos na água, provenientes das obras. Mas é valido ressaltar que, sem 

dúvida, os benefícios ambientais promovidos por este projeto superam em muito os 

poucos impactos que serão gerados; 

• é essencial a implantação de um eficiente sistema de coleta e tratamento dos 

esgotos gerados nessas sub-baciais, bem como o funcionamento intermitente e 

eficiente da estação de tratamento de esgotos de Goiânia, para que haja uma 

melhoria da qualidade da água dos corpos hídricos da cidade de Goiânia. Essas 

ações são fundamentais, pois, apesar dos diversos benefícios que este projeto trará 

por si só, a quantidade de poluentes despejados nestes mananciais é muito elevada, 

principalmente no ribeirão Anicuns. 
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7. IMPACTOS AMBIENTAIS E MEDIDAS MITIGADORAS/OTIMIZADORAS 

A forma desordenada como vem ocorrendo o crescimento urbano de Goiânia, não 

considerando as características naturais do meio, muitas vezes aliada à falta de infra-

estrutura e conscientização da comunidade, vem ocasionando inúmeros impactos negativos 

para a qualidade ambiental. Dentre eles, destacam-se impactos físicos, biológicos, sociais, 

econômicos e culturais. 

Apesar de atingirem o meio ambiente como um todo, esses impactos se refletem de maneira 

acentuada nas áreas urbanas de fundo de vale, visto que estas regiões possuem 

características ambientais importantes e altamente sensíveis, tendo influência direta, sob 

vários aspectos, nos recursos hídricos que cortam a cidade e suas adjacências. 

Assim, a ocupação não criteriosa de áreas marginais aos cursos d’água pode causar: a retirada 

das matas ciliares, a erosão do solo e o conseqüente assoreamento dos cursos d’água, a 

contaminação de águas superficiais e subterrâneas, a destruição do habitat de inúmeras 

espécies e a eliminação de superfícies de drenagem natural, contribuindo para a ocorrência 

de eventos críticos, como as enchentes e as inundações. Além disso, também pode provocar 

a perda de recursos de valor paisagístico e o desperdício de áreas de lazer em potencial. 

Diante deste quadro, que ocorre em várias áreas do município de Goiânia, está sendo proposto 

o  Projeto Macambira - Anicuns, que tem como objetivo final “repensar o espaço urbano, 

qualificando-o sob a ótica ambiental e urbanística”.  

Várias ações serão executadas, principalmente no que se refere à recuperação dos fundos 

de vale dos corpos hídricos envolvidos, reestruturação habitacional nessas áreas e 

implantação de obras de infra-estrutura comunitária. Todas essas obras terão, em um 

primeiro momento, um impacto negativo que poderá ter uma maior ou menor magnitude, 

dependendo do tipo e do local em que serão implantadas. Porém, após essa fase de 

implantação, os impactos positivos advindos da melhoria ambiental em muito superarão os 

negativos. 

O Projeto Macambira - Anicuns prevê a intervenção em uma área superior a 5 milhões de 

metros quadrados, nas regiões Norte, Noroeste e Oeste de Goiânia, compreendendo: 
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• a criação de 3 Unidades de Conservação Ambiental - UCA; 

• recuperação ambiental de áreas de preservação permanente dos Fundos de Vale do 

córrego Macambira, desde sua nascente, e do ribeirão Anicuns, entre a foz do 

Macambira e rio Meia-Ponte; 

• implantação de melhorias de bairros; 

• assentamento de 3.600 famílias em núcleos habitacionais com toda infra-estrutura e 

equipamentos urbanos/sociais. 

O empreendimento encontra-se inserido em uma área densa de ocupação consolidada, com 

predominância de população de renda baixa, principal agente de ocupação irregular. 

A seguir, estão analisados os impactos ambientais significativos na fase de planejamento, 

os decorrentes das obras de implantação e os da fase de operação do projeto e suas 

respectivas medidas mitigadoras ou otimizadoras. 

7.1. FASE DE PLANEJAMENTO 

Impacto: Expectativas da Comunidade 

Um impacto esperado de ocorrer mesmo antes do início das obras será o sentimento de 

melhorias e expectativas positivas da comunidade. A prefeitura Municipal de Goiânia já 

divulgou amplamente o projeto, através dos principais meios de comunicação. Essa 

publicidade do projeto gera expectativas em toda a população da cidade, especialmente 

naquela da área diretamente afetada. Na medida em que o projeto propõe um conjunto de 

intervenções de recuperação ambiental, acompanhada por reassentamento, em locais 

próximos e urbanizados, com oferta de serviços básicos, gera expectativas positivas 

relativas ao um ambiente melhor, valorização imobiliária e mesmo ascensão social. É um 

impacto positivo, direto, temporário, reversível, local e com boas condições de otimização. 

Junto com essa expectativa, ocorrerá por certo um sentimento de insegurança, ansiedade e 

apreensão quanto a aspectos indefinidos do projeto. A divulgação e a publicidade do 

projeto, no entanto, na medida em que suas implicações e definições ainda não estão 

totalmente estabelecidas, podem gerar insegurança e apreensão quanto a aspectos 

diversos, como quais famílias serão de fato removidas e reassentadas, ou se haver 

indenizações. Enfim, cria-se um clima de insegurança, apreensão e tensão permanentes 

quanto ao efetivo desenrolar do projeto. É um impacto negativo, direto, acentuado, 

temporário, reversível, local, mas com boas condições de mitigação. 
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Medida: Implementação de Ações de Comunicação Social e Participação Comunitária. 

A Prefeitura de Goiânia já vem desenvolvendo um trabalho de divulgação do 

empreendimento através dos meios de comunicação e através de pesquisas efetivadas na 

área diretamente afetada, o próprio PARR - Plano de Ações para Reassentamento e 

Relocalização de Negócios prevê uma divulgação e Consultas Públicas à comunidade 

diretamente atingida pelo processo, sendo essas medidas as indicadas para a mitigação do 

impacto estando essas inseridas no Programa de Comunicação Social e no próprio PARR.  

Atualmente estão sendo realizadas Consultas Públicas as populações diretamente 

atingidas, com apresentação do projeto e suas implicações físicas, ambientais e sociais. 

Essas consultas têm contribuído para a redução da expectativa da comunidade. 

Nas fases de planejamento e de implantação do projeto será muito importante as ações de 

comunicação social, através de um programa específico. Essas ações de comunicação 

contribuirão para evitar o desencadeamento de problemas que gerarão conflitos não 

desejáveis que repercutiriam de forma negativa para o projeto como um todo, servindo ao 

contrário para gerar uma confiança da população no projeto acreditando que o mesmo 

representará uma melhoria na qualidade ambiental da cidade. 

 As ações de comunicação objetivam promover a divulgação e a mobilização social da 

comunidade envolvida, em todos os seus níveis e segmentos, esclarecendo todas as ações 

do Projeto Macambira - Anicuns, sendo uma forma de promover ações articuladas das 

atividades com as diretrizes de comunicação social da Prefeitura. As principais diretrizes 

que referenciam o programa de comunicação social são: 

• Promover uma divulgação ampla de todas as ações previstas no Projeto em toda a 

cidade; 

• Promover ações de comunicação social para a população diretamente afetada e 

vizinhanças; 

• Incentivar a participação de todos os grupos sociais envolvidos; 

• Elaborar e manter um eficiente sistema de informações retroalimentável para 

avaliações e correções; 

• Apoiar de forma vigorosa a execução dos programas e projetos ambientais 

propostos.  
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São medidas preventivas, de curta permanência e de responsabilidade do empreendedor, 

que encontram-se mais detalhadas no Programa de Comunicação Social proposto no item 

8.2.  

Impacto: Integração entre as Secretarias, Órgãos da Administração Municipal e 
Concessionárias do Município. 

As características e amplitude das intervenções propostas permeia por várias secretarias e 

órgãos municipais e ainda concessionárias do município, cuja integração é fundamental 

para a compatibilização das soluções. 

Os efeitos dessa integração são altamente benéficos para atingir os objetivos do programa 

que é a promoção do desenvolvimento urbano ambientalmente sustentável e, a gestão 

integrada de ações setoriais, são fundamentais para o sucesso do empreendimento. Assim 

deverão estar integradas as Secretarias de Planejamento, de Meio Ambiente, de 

Desenvolvimento Econômico, de Finanças e de Obras, além do DERMU e, ainda, as 

concessionárias estaduais CELG e SANEAGO. 

Medida: Gestão Ambiental e Social 

Implementação de sistema de gestão ambiental e social, visando promover a articulação 

interinstitucional e garantir a implementação dos programas ambientais e sociais 

recomendados. Medida preventiva, de longa permanência e de responsabilidade do 

empreendedor. 

Impacto: Fortalecimento da Mobilização Comunitária. 

Nos levantamentos de campo e na pesquisa efetivada ao longo do trajeto do projeto foram 

identificadas várias formas associativas da comunidade, essas associações poderão ser 

fortalecidas através de um fator de agregação, isto é, as ações para implantação do projeto 

Macambira - Anicuns pode ser uma oportunidade, pela sua concepção e objetivos, para um 

incremento das formas associativas, organizando os moradores de forma a trabalharem em 

prol da coletividade. Trata-se de um impacto positivo de alta relevância devendo ser apoiado 

pelos programas de comunicação social e de educação ambiental, de maneira a construir 

uma perspectiva de integração ambiental a partir do conhecimento das áreas afetadas e dos 

projetos propostos. Impacto positivo, indireto, moderado, irreversível e com boas condições 

de otimização. 
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Medida: Comunicação Social e Educação Ambiental. 

A criação de um conselho que integrasse todas as iniciativas associativistas, com algum 

relacionamento com a área do projeto, é uma medida importante para o fortalecimento 

dessas associações, criando um vínculo concreto entre elas. 

Esse impacto positivo poderá ser potencializado com as ações propostas no programa de 

comunicação social conjugadas com as do programa de educação ambiental que estão 

detalhados no item 8. 

7.2. FASE DE IMPLANTAÇÃO 

Impacto: Alteração da Qualidade de Vida da População nas Proximidades das Obras. 

A movimentação de veículos automotores destinados às atividades de retificação de curso 

d’água, implantação de pontes, bueiros, vias de acesso, habitações e obras de infra-

estrutura e lazer,  normalmente implicam impactos ambientais em forma de incômodos que 

interferem com as rotinas dos moradores das proximidades, em decorrência de ações como 

transporte de material, transporte de bota-fora, escavações, obras civis, obras de arte e 

correntes de drenagem, etc. São atividades que demandam maquinário pesado e intensa 

circulação de caminhões e máquinas.   

Dentre os incômodos que interferem com o dia a dia da comunidade próxima destacam-se: 

aumento dos níveis de ruído, poeira, vibrações e emissão de gases da combustão de 

máquinas e veículos; interdição de vias ou parte delas; dificuldade de acesso às moradias; 

circulação de pessoas estranhas; danos a equipamentos públicos como rede de água e 

esgotos, energia elétrica, telefone, etc. São impactos negativos, diretos, temporários, locais, 

reversíveis e normalmente absorvidos pela população afetada quando devidamente 

informada com antecedência que o “sacrifício” momentâneo será recompensado com uma 

melhora geral na sua qualidade de vida futura.  

Medida: Adoção de Métodos e Procedimentos Construtivos Adequados. 

A medida para mitigação desses impactos é a adoção de métodos e procedimentos 

adequados, respeitando os horários estabelecidos, cuidados com o relacionamento com a 

vizinhança, dentre outros, que estão mais bem detalhadas no Plano de Controle das Obras 

constante do item específico do presente estudo. É uma medida de caráter preventivo, de 

média duração e de responsabilidade dos empreiteiros e fiscalização do empreendedor.  
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Impacto: Riscos de Acidentes nas Obras. 

Toda obra de engenharia civil apresenta riscos inerentes para os trabalhadores e para a 

comunidade que tenha alguma interferência com as mesmas, no caso específico do 

empreendimento, pelo volume de obras e seus portes, esse é considerado um impacto 

moderado. 

Medida: Planejamento da Obras com Inclusão de Procedimentos de Segurança. 

Os riscos de acidentes em obras como as previstas, podem ser bastante reduzidos através 

de medidas preventivas que devem ser adotadas desde o recrutamento da mão de obra, 

exigindo suas qualificações específicas para cad atividade. A simples obediência à 

exigências da legislação trabalhista, por si só, representa uma importante medida 

preventiva, nessa legislação estão previstos os principais procedimentos no que diz respeito 

aos riscos de acidentes em obras civis, que normatiza desde a obrigatoriedade do uso de 

equipamentos de proteção individual até a criação da Comissão Interna de Prevenção de 

Acidentes - CIPA, além da promoção de palestras entre os funcionários das obras 

sensibilizando-os quanto aos riscos do trabalho. 

O planejamento da obra deve seguir todas as normatização e da Lei Federal Nº 6.514 de 22 

de dezembro de 1977 bem como as Normas Regulamentadoras (NR) aprovadas pela 

Portaria Federal Nº 3.214 de 8 de junho de 1978 e modificadas pela Portaria Nº 8 de 8 de 

maio de 1996 da Secretaria de Segurança e Saúde no Trabalho do Ministério do Trabalho. 

Todas as obras deverão ser orientadas no sentido de um efetivo trabalho de  eliminação de 

atos inseguros, seja através da disponibilização de equipamentos de proteção seja do 

trabalho de conscientização dos trabalhadores, fornecendo condições de um trabalho em 

condições dignas e seguras. 

São medidas preventivas, de média permanência e de responsabilidade dos empreiteiros. 

Impacto: Interferência das Obras nos Sistemas de Infra-estrutura, Equipamentos 
Urbanos e Sistema Viário. 

As obras propostas no empreendimento poderão interferir nos sistemas de infra-estrutura da 

cidade, como por exemplo, nas redes de abastecimento de água, redes coletoras de 

esgotos, telefonia, energia, e outros sistemas a cabo, subterrâneos ou aéreos, necessitando 

de deslocamentos e relocações. O mesmo pode ocorrer em relação a equipamentos 
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urbanos e com o sistema viário local. Impacto indireto, moderado, reversível, temporário e 

com regulares condições de mitigação. 

Medida: Articulação com as Concessionárias dos Serviços. 

Um planejamento adequado e criterioso da obras deve prever um trabalho integrado e 

articulado com todas as concessionárias dos serviços passíveis de interferência, definindo 

com antecedência as relocações e alterações necessárias, evitando contratempos para as 

obras e para a comunidade usuária dos serviços. 

A divulgação prévia de todas as paralisações inevitáveis dos serviços ou alterações no 

sistema viário, para a comunidade afetada é de vital importância, visando trazer o mínimo 

possível de transtorno ao cotidiano das pessoas. São medidas preventivas, de média 

permanecia e de responsabilidade do empreendedor. O Programa de Controle de Obras e o 

Programa de Articulação Institucional, detalhados no item 8, englobam as medidas 

indicadas. 

Impacto: Torrencialidades Pluviométricas. 

Dentre os impactos relacionados às disritmias pluviométricas agravadas por derivações 

antropogênicas, destacam-se as torrencialidades decorrentes da área de contribuição da 

bacia do ribeirão Anicuns, considerando a densidade de ocupação e de superfície 

impermeabilizada. 

Considerando a disposição de vale dissimétrico do ribeirão Anicuns, em que a maior parte 

dos tributários encontra-se na margem direita, a qual drena área de grande concentração 

urbana, estima-se significativo volume de água pluvial, dado o elevado grau de 

impermeabilização da superfície. Prognosticando-se chuvas de quase 1 mm/minuto, como 

registrada em novembro e dezembro de 1980 (CASSETI, 1983)7  e considerando-se a 

quase totalidade da área de contribuição do ribeirão Anicuns impermeabilizada, registrar-se-

ia uma concentração de quase 6 x 105 m3 no referido tempo (trinta minutos). Portanto, trata-

se de um volume que exigiria infra-estrutura apropriada, bem como dimensionamento tanto 

das galerias pluviais como da própria “caixa” do canal. Trata-se de um impacto indireto, 

negativo, de magnitude moderada, permanente, reversível e de boas condições de 

mitigação.  

                                                 

7 Conforme diagnóstico,  no dia 23.11.80 registrou-se na seção norte de Goiânia, intensidade máxima de chuva de 29,2 mm em 
30 minutos. Em 17.12.80 a intensidade foi de 28,3 mm/30´ e em 29.03.81 foi de 17 mm/30´.  
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Medida: Adequação dos Sistemas de Drenagem Local 

Adequação tanto do sistema de galerias pluviais como do leito dos cursos d’água a serem 

retificados e canalizados. Uma chuva de 30 mm seria capaz de responder por um volume de 

6 x 105 m3 de água, considerando a área de drenagem do ribeirão Anicuns, não havendo 

estrutura devidamente dimensionada para receber um volume de água nessas proporções, 

impacto como o transbordamento e suas conseqüências seriam inevitáveis. Seria importante 

não apenas existir preocupação com relação ao escoamento da água pluvial, mas 

principalmente oferecer condições para o armazenamento, mesmo que parcial, dessas 

ocorrências. A criação das UCAs e do Parque Linear são medidas importantes que 

aumentarão as áreas de recarga evitando o excesso de escoamento superficial, 

contribuindo com a melhora do sistema de drenagem local. É uma medida preventiva, de 

média duração e de responsabilidade do empreendedor. 

Impacto: Interferências no Comportamento das Águas Superficiais e Subterrâneas.  

A movimentação de solo e rocha irá interferir no comportamento das águas superficiais e 

subterrâneas, causando processos erosivos e assoreamentos localizados e refletindo nos 

mecanismos de infiltração, escoamento e capilaridade.   

Erosão e instabilidade das margens dos cursos d’água poderão ocorrer quando se fizerem 

necessárias obras próximas aos cursos hídricos, com o aumento do carreamento de 

sedimentos para os cursos d’água e o conseqüente assoreamento. Impacto de influência 

direta, acentuado, temporário, reversível, regional e de mitigação regular. 

Quanto as águas subterrâneas os impactos estão ligados às obras de drenagem, com 

interferências em nascentes, acarretando um aumento temporário no escoamento superficial 

das águas pluviais, principalmente em linhas de maior declividade, aumentando, 

conseqüentemente, a capacidade de aceleração de processos erosivos nas faixas 

adjacentes. Impacto indireto, de magnitude moderada, permanente, reversíveL e de difícil 

mitigação. 

Medida: Controle das Obras. 

A criação das unidades de conservação já representa uma medida importante para a 

mitigação dos efeitos desse impacto sobre as águas subterrâneas.  

Outra medida refere-se aos cuidados nas obras próximas aos cursos d’água, cujos 

detalhamentos estão contidos no PCO - Plano de Controle das Obras.    
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Medida preventiva, de média duração e de responsabilidade dos empreiteiros.  

Impacto: Necessidade de Bota-fora. 

Algumas ações previstas irão gerar material de bota-fora e o transporte e destino desse 

material pode constituir-se em impacto negativo com comprometimento de uma área mesmo 

fora das bacias envolvidas. É um impacto direto, acentuado, reversível e regional, mas 

perfeitamente mitigável. 

Medida: Transporte e Destino Adequado do Bota-Fora.  

Os materiais inservíveis para reutilização no próprio local ou em ações de recomposição 

ambiental em outras bacias, deverão ser transportados em caminhões basculantes, forrados 

com lonas e encaminhados para bota-foras devidamente autorizados pelos órgãos 

ambientais, conforme previsto no PCO. Medida preventiva, de média duração e de 

responsabilidade dos empreiteiros.  

Impacto: Alteração das Condições Sanitárias dos Cursos D’água e Perda de Habitats 
Terrestres 

Ocorrerão perdas temporárias de habitats terrestres com a implantação de obras de infra-

estrutura. A retirada da vegetação ciliar em alguns trechos onde será necessária a 

implantação de obras com perda de biodiversidade florística e faunística remanescente, 

principalmente nos pontos de travessia dos corpos hídricos onde ocorrerão obras de 

implantação ou adaptação, ponte sobre o ribeirão Anicuns ligando a região da vila Santa 

Helena ao setor Gentil Meireles / Vila Clemente (implantação), bueiro no córrego Macambira 

na rua Egerineu Teixeira ligando a vila Mauá ao Parque Oeste Industrial (implantação), 

ponte sobre o Anicuns na avenida Macambira ligando o Jardim Leblon a Cidade Jardim 

(adaptação), ponte na avenida Marechal Rondon sobre o Anicuns (adaptação) e ponte da 

avenida Nerópolis sobre o ribeirão Anicuns (adaptação). Impacto direto, acentuado, 

temporário, irreversível, local e de mitigação difícil. 

Medida: Valorização da Ocupação dos Fundos de Vale. 

O empreendimento como um todo visa exatamente essa ação de valorizar a ocupação dos 

fundos de vale, com medidas que fazem parte do escopo do Projeto Macambira - Anicuns, 

essas supressões e interferência serão temporárias o e no projeto estão propostas medidas 

de melhoria ambiental, tais como: 
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• promover a reurbanização dos vales dos cursos d’água envolvidos, respeitando a 

legislação vigente;  

• definir um planejamento ambiental integrando as diversas áreas de conservação e 

de fundo de vale, aliando esse planejamento com a visão de recuperação de toda a 

bacia hidrográfica, na qual estão inseridos;  

• implantar nas áreas destinadas ao projeto, utilizando técnicas de engenharia 

ambientalmente corretas, áreas verdes e áreas de lazer para a população, como: 

bosques, jardins, parques, praças, áreas esportivas, ciclovias, etc. Evitar ao máximo 

a impermeabilização dessas áreas, de modo a favorecer a infiltração, se necessário 

fazer a utilização de tecnologias que empreguem os denominados pavimentos 

permeáveis;  

• buscar, através da valorização dos atributos ambientais próprios dos fundos de vale, 

a melhoria da qualidade estética e paisagística das áreas urbanas, integrando o meio 

ambiente às necessidades da população por áreas verdes; 

• propor áreas para eventos itinerantes como feiras, circos, exposições, shows, 

visando conscientizar a população para a necessidade de preservação ambiental. 

Em um ambiente recuperado, através de reflorestamento e outras técnicas de 

conservação, a comunidade poderá aferir a importância da existência de manchas 

verdes em espaços urbanos, assumindo compromissos de manter esses locais em 

condições de uso e ambientalmente agradável; 

• buscar a máxima interconectividade das áreas verdes, através dos denominados 

corredores ecológicos, favorecendo o aumento da biodiversidade nessas áreas, na 

medida em que facilita o fluxo de espécies entre os fragmentos de vegetação; 

• estimular, a partir da definição de usos, a volta da convivência da população urbana 

com s fundos de vale e cursos d’água, reconhecendo que a educação ambiental está 

intimamente relacionada com a identificação e valorização desses espaços pela 

população; 

• a medida mais importante indicada para o meio biótico e, indiretamente, para todos 

os meios, será a implantação das unidades de conservação existentes ao longo das 

margens dos corpos hídricos. Essa medida poderá promover a melhoria ambiental 

dessas áreas, que se encontram altamente alteradas. Promover um corredor de 

deslocamento dos animais, retorno parcial da biodiversidade faunística e florística 

pretérita, melhoria do microclima e conseqüente uso desses espaços urbanos pela 

comunidade. 
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O programa de controle das obras contém medidas importantes para atenuar os impactos 

potenciais dessas obras. São medidas preventivas e corretivas, de longa permanência e de 

responsabilidade do empreendedor.  

Impacto: Relocação de Famílias e de Estabelecimentos de Atividades Produtivas. 

No contexto sócio-econômico, o impacto mais significativo é a relocalização de famílias e de 

estabelecimentos de atividades produtivas e de lazer em áreas de risco, posse, obstrução 

de traçados do sistema viário, áreas institucionais e de preservação ambiental. 

Essas famílias serão reassentadas em cinco loteamentos urbanizados, com infra-estrutura e 

equipamentos, todos localizados na área de influência direta do projeto, com o objetivo de 

preservar a identidade cultural das pessoas. Esses impactos são temporariamente 

negativos, mas, com a implantação total do projeto, redundarão em impactos positivos, 

diretos, permanentes, irreversíveis, de abrangência local e com boas condições de 

otimização. 

A desestruturação das atividades econômicas praticadas pelas famílias, no local dos 

domicílios, objeto de remoção, comprometerá as rendas familiares da população, que é 

constituída, em sua grande maioria, de pessoas com rendimento médio mensal inferior a 

três salários mínimos. Representa um impacto direto, acentuado, temporário, reversível e 

com boas condições de mitigação. 

Medida: Implementação de Processo de Desapropriação e Relocalização de Famílias e 
Reinstalação de Negócios. 

O detalhamento do processo de desapropriação e relocalização de famílias e negócios faz 

parte do escopo do PARR - Plano de Ações para Relocalização de População e 

Reinstalação de Negócios, sendo esse a medida indicada para mitigar o impacto de 

relocalização de população e reinstalação de negócios. Medida de natureza corretiva, de 

longa permanência e de responsabilidade do empreendedor. 

Impacto: Desarticulação da Rede de Proteção Social. 

Durante a fase de execução do projeto, poderá ocorrer uma desarticulação da rede de 
proteção social que beneficia a comunidade, como de cestas básicas, bolsa escola, tarifa 
social de energia, e outros. São impactos diretos, de magnitude acentuada, temporários, 
reversíveis, mas perfeitamente mitigáveis por ações complementares. 



                       DERMU 

EIA - PROJETO MACAMBIRA - ANICUNS 
224 

Medida: Cadastramento das Famílias Assistidas e Acompanhamento no 
Reassentamento. 

A medida aqui indicada que é o cadastramento das famílias assistidas e um 

acompanhamento do reassentamento é parte fundamental do PARR, sendo a sua 

implantação a mitigação para o impacto da desarticulação da rede de proteção social já 

existente na área. Medida de natureza preventiva, de média duração e de responsabilidade 

do empreendedor.  

Impacto: Geração de Emprego e Renda 

Outro impacto significativo e certo de ocorrer, pela magnitude do empreendimento, será a 
geração de emprego e renda. A implantação do projeto requer a execução de obras de 
engenharia tanto em relação à recuperação dos fundos de vale, quanto à construção de 
3.600 habitações, equipamentos comunitários e urbanização. As obras de infra-estrutura e a 
construção civil caracterizam-se como grandes geradores de emprego e renda. Trata-se de 
impacto positivo, direto, temporário, reversível, local, de magnitude acentuada e com boas 
condições de otimização. 

Medida: Aproveitamento de Mão de Obra Local 

Quando da realização das obras, torna-se relevante o recrutamento e contratação de mão-

de-obra na área diretamente afetada, onde predomina população de baixa renda. Já foi 

destacado que parte dessa população terá suas atuais atividades econômicas, 

desenvolvidas no local de moradia, desativadas. O PARR contempla essa preocupação. 

Medida otimizadora de média duração e de responsabilidade das empreiteiras. 

Impacto: Interferências e Danos ao Patrimônio Histórico, Cultural, Arqueológico e 
Paleontológico. 

Limpeza de áreas, serviços de terraplanagem, sondagens ou qualquer outro tipo de 

escavação podem pôr a descoberto objetos arqueológicos ou mesmo um sítio inteiro, 

causando sérios impactos ao patrimônio, uma vez que os recursos arqueológicos são finitos 

e não renováveis. Impacto direto, acentuado, temporário, irreversível, local e com boas 

possibilidades de mitigação. 
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Medida: Pesquisas Científicas nos Locais das Intervenções Antes do Início das Obras. 

Assim a medida indicada é o levantamento sistemático através de pesquisas científicas em 
áreas a serem impactadas, que visem não somente à identificação das potencialidades 
arqueológicas e históricas, mas também que proponham ações que venham auxiliar no 
resgate do patrimônio cultural. Os projetos arqueológicos são mais visíveis em áreas 
urbanas, em função de um maior contato com o público, o que possibilita a valoração e a 
preservação desse patrimônio. 

As medidas mitigadoras apresentadas para o Projeto Macambira - Anicuns estão inseridas 

no contexto da abordagem feita no item Patrimônio Arqueológico, ressaltando a 

necessidade de técnicas específicas para pesquisa em áreas urbanas, de acordo com o tipo 

de intervenção do projeto. 

a) Medidas para as áreas destinadas as UCAs 

Nessas áreas, indicam realização de vistoria superficial, realização de sondagens 

sistemáticas e acompanhamento dos trabalhos. Apesar de serem mínimas as atividades 

impactantes, o levantamento arqueológico é necessário, uma vez que podem ocorrer sítios 

arqueológicos sob o pacote de depósitos tecnógenos construídos e induzidos que se 

encontram distribuídos nos vales do ribeirão Anicuns e córregos Macambira, Cascavel e 

Botafogo. Por outro lado, a presença de sítios arqueológicos associados a estas unidades 

podem torná-las mais atrativas, evidenciando a interação homem e meio ambiente, da pré-

história aos dias atuais.  

b) Medidas para as áreas destinadas às habitações 

Considerando que os terrenos das áreas de habitação estão vazios, indica-se a realização 

de levantamento arqueológico sistemático com realização de sondagens com malha a ser 

definida posteriormente. Esta atividade precisa ser realizada antes do início dos trabalhos de 

terraplanagem. 

c) Medidas para as áreas destinadas aos parques e equipamentos sociais 

Assim como para as áreas de habitação, recomenda-se um levantamento arqueológico 

sistemático com realização de sondagens, a ser realizado antes do início dos trabalhos de 

terraplanagem. 
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d) Medidas para as áreas de preservação permanente 

Apesar dos depósitos tecnógenos existentes nos vales dos córregos e ribeirão, deve-se ter 

cautela quanto aos impactos ambientais ao patrimônio arqueológico. As medidas 

mitigadoras indicadas para estas áreas procuram adequar-se às diversas atividades a 

serem desenvolvidas, como: 

- áreas de retificação do canal: vistoria superficial, realização de sondagens e 

acompanhamento dos trabalhos, principalmente onde serão depositados os 

sedimentos retirados do canal e nas áreas onde haverá retirada de sedimento da 

atual planície para instalação do canal (retilinização);  

- áreas de instalação de coletores, manilhas etc.: vistoria superficial, realização de 

sondagens e acompanhamento dos trabalhos; 

- áreas de reflorestamento: vistoria superficial, realização de sondagens e 

acompanhamento dos trabalhos. Nestas áreas, recomenda-se também o 

acompanhamento da abertura das covas para o plantio das mudas. 

e) Medidas Mitigadoras para o Patrimônio Paleontológico 

Os trabalhos de engenharia a serem realizados na área, assim com a pesquisa arqueológica 

sistemática, podem evidenciar sítios paleontológicos. Caso isso ocorra, deverá ser 

contactado um profissional adequado para diagnosticar os vestígios e elaborar um projeto 

de resgate do patrimônio paleontológico. 

São todas medidas preventivas, de média permanência e de responsabilidade do 

empreendedor. 

7.3. FASE DE OPERAÇÃO 

Impacto: Consolidação de Novos Valores Culturais com Enfoque Ambientalista. 

A Prefeitura de Goiânia através de várias ações integradas já desenvolve trabalhos junto a 

comunidade e em parceria com instituições de ensino, ONGs, e outros, no sentido de 

trabalhar um novo comportamento da população a partir de uma visão integrada do 

ambiente, estabelecendo uma relação mais respeitosa com os recursos naturais. 

A consolidação dessa mudança é um impacto positivo de alta relevância e magnitude com 

resultados a médio e longo prazo. A mudança de valores ocorre normalmente de forma 
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lenta, mas, considerando que ações nesse sentido já estão sendo desenvolvidos pela 

municipalidade, isso poderá ocorrer mais rapidamente. Impacto positivo, acentuado, indireto, 

irreversível, permanente, regional e com boas condições de otimização. 

Medida: Implementação de Ações de Educação e Fortalecimento Institucional. 

Trata-se de um impacto positivo de caráter significativo que poderá ser otimizado com a 

implementação das ações de educação ambiental, comunicação social e de fortalecimento 

institucional, como previsto nos programas respectivos detalhados no item 8. São medidas 

preventivas, de longa permanência e de responsabilidade do empreendedor.  

Impacto: Redução de Áreas de Risco Geológico. 

A prefeitura vem implementando um programa de relocação de famílias de áreas de risco 

com várias ações já implementadas, o projeto Macambira - Anicuns prevê também 

reassentamento de populações em situação de exposição a riscos nas margens 

principalmente do ribeirão Anicuns (Vila Yrani, São Paulo, Roriz, São José, e outras). Trata-

se de um impacto positivo de acentuada magnitude, considerando tanto a segurança das 

famílias quanto a recuperação e preservação dessas áreas com tratamento de erosões, 

implantação de bacias de contenção e revegetação. Impacto positivo, acentuado, direto, 

irreversível e com boas condições de otimização. 

Medida: Implantação de Centros Recreativos. 

A medida sugerida para esse impacto está incluída no escopo do projeto com a implantação 

dos centros de recreação em áreas degradadas. Medida corretiva, de longa permanência e 

de responsabilidade do empreendedor. 

Impacto: Alteração do Uso do Parcelamento do Solo e Valorização das Áreas do 
Entorno.  

Um impacto positivo e significativo certo de ocorrer é a alteração do uso do solo nas áreas 

de intervenção, tanto ao longo dos cursos d’água quanto nas UCAs, reduzindo com isso a 

densidade no local criando áreas de preservação que, sem o projeto, fatalmente seriam 

parceladas e ocupadas, aumentando a pressão sobre os ecossistemas locais. Outro 

impacto certo de ocorrer é a valorização das glebas e lotes lindeiros e próximos do 

empreendimento pelo novo cenário projetado. São impactos positivos, indiretos, 

acentuados, irreversíveis e com boas condições de otimização. 
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Medida: Implantação e Consolidação das UCAs e dos Centros de Recreação. 

A medida aqui indicada é a própria essência do empreendimento e sua implantação deverá 

ser discutida e apresentada à população local e de toda a cidade, como previsto nos 

programas de educação ambiental e de comunicação social constantes no item 8. Medida 

de natureza preventiva, de longa permanência e de responsabilidade do empreendedor. 

Impacto: Melhoria na Qualidade das Águas Superficiais  

Cabe ressaltar que somente a coleta e o tratamento adequado dos efluentes domésticos e 

industriais gerados na bacia hidrográfica desses mananciais urbanos promoverão a melhoria 

definitiva da qualidade das águas dos corpos hídricos em questão. Portanto, cabe ao poder 

público, implementar as obras necessárias para a melhoria da qualidade ambiental da área 

em estudo, visto que é imprescindível que a sanidade dos mananciais seja adequada para 

que a população possa usufruir as melhorias propostas no Projeto Macambira - Anicuns.  

Com o reflorestamento e a implantação do corredor ecológico ao longo dos corpos hídricos, 

ocorrerá uma diminuição do “run off” de material contaminante, promovendo uma melhoria 

parcial da qualidade das águas, favorecendo o retorno gradativo da biota aquática.  

O reflorestamento das margens ao longo dos corpos hídricos será um buffer, reduzindo o 

aporte de materiais poluentes, principalmente materiais sólidos e óleos e graxas, 

promovendo uma melhoria gradativa da qualidade das águas. A recuperação das áreas de 

nascentes promoverá uma maior recarga do aqüífero, com um aumento da vazão dos 

corpos hídricos e, conseqüentemente, uma maior capacidade de autodepuração desses 

mananciais.  

A conscientização da população através dos programas educacionais e a própria 

convivência da comunidade com o novo conceito urbanístico e ambiental promoverão uma 

demanda pelo tratamento dos efluentes lançados aos corpos hídricos e, conseqüentemente 

uma melhoria ambiental dos ecossistemas aquáticos. Impacto positivo, direto, permanente, 

irreversível, regional e local e com boas condições de otimização. 

Medida: Educação Ambiental 

As ações propostas pelo projeto Macambira - Anicuns pela sua filosofia já é uma medida 

mitigadora desse impacto e, aliado às obras complementares de saneamento com 

implantação do interceptor da margem esquerda do ribeirão Anicuns e interligação com a 

ETE Anicuns, representará um salto na requalificação das águas superficiais. A medida 
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complementar está na conscientização da população lindeira e da cidade como um todo da 

nova realidade ambiental local, sendo que essa medida está contemplada e detalhada no 

Programa de Educação Ambiental proposto pelo presente estudo. Trata-se de uma medida 

otimizadora, de longa permanência e de responsabilidade do empreendedor.  

Impacto: Melhoria nas Condições de Vida da População Ribeirinha 

A melhoria da qualidade de vida da população constitui-se na dimensão mais impactante 
positivamente, vez que o Projeto Macambira - Anicuns foi concebido a partir da articulação 
de políticas habitacionais com a fundiária, de infra-estrutura básica, de proteção social e 
meio ambiente, trazendo efeitos resultantes positivos para a população diretamente 
envolvida e para toda a cidade de Goiânia. Impacto positivo, direto, permanente, irreversível, 
local e com boas possibilidades de mitigação.  

Medida: Divulgação e Educação Ambiental 

Uma divulgação correta do projeto para a população diretamente afetada e um trabalho de 
envolvimento comunitário através de educação ambiental serão medidas importantes para 
otimizar os efeitos positivos do projeto de forma a determinar uma melhoria na qualidade de 
vida da comunidade local. As medidas indicadas estão inseridas no programa proposto de 
educação ambiental e de comunicação social, tanto para a população diretamente afetada 
quanta a indiretamente afetada. São medidas otimizadoras, de longa permanência e de 
responsabilidade do empreendedor. 

Impacto: Aumento de Áreas Verdes e de Lazer 

A criação das três UCAs e do Parque Linear e os usos propostos e, ainda, as áreas de 

transição entre as unidades habitacionais e os fundos de vale representam um ganho 

importante em áreas verdes e áreas de lazer, com implantação de equipamentos e projetos 

de revegetação e a implantação de áreas verdes sem equipamentos apenas com pistas de 

caminhada, mirantes e outros usos de forma a integrar o homem à natureza de forma 

sustentável. É um impacto direto, positivo, de magnitude acentuada, irreversível, e com boas 

condições de otimização. 

Medida: Educação Ambiental e Parcerias com a Comunidade do Entorno e Empresas 

A associação de áreas de uso social ás soluções de drenagem, tratamento dos fundos de 

vale e criação de unidades de conservação, facilitam a adoção das parcerias sugeridas 

visando uma co-gestão dessas áreas. O Programa de Educação Ambiental é outro fator 
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facilitador para o êxito do processo. Medida otimizadora, de longa permanência e de 

responsabilidade do empreendedor. 

Impacto: Melhoria do Padrão Habitacional da População Reassentada. 

A população que hoje se encontra em áreas de risco apresenta, além dos problemas 

ambientais, uma carência geral de infra-estrutura principalmente de saneamento básico, são 

habitações rústicas e improvisadas com deficiências de ventilação, iluminação, isto é, 

apresentam um baixo padrão construtivo desprovidas de qualquer conforto ou segurança e 

em grande parte são áreas irregulares. O reassentamento das famílias para áreas próximas 

com condições ambientais adequadas, moradias com o mínimo de condições habitacionais 

e regularizadas representa um impacto positivo, direto, de alta magnitude e importância, 

irreversível e com boas condições de otimização.  

Medida: Monitoramento das Famílias Reassentadas. 

O monitoramento das famílias reassentadas com um acompanhamento de todo  processo 

por equipes de assistentes sociais da prefeitura é a medida indicada visando otimizar os 

efeitos positivos dessa relocalização das famílias. Esta medida otimizadora, de longa 

permanência e de responsabilidade do empreendedor está prevista no PARR - Plano de 

Ações para Relocalização de População e Reinstalação de Negócios. 
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7.4. MATRIZ DOS IMPACTOS, MEDIDAS E PROGRAMAS 
Análise das medidas mitigadoras 

Fase Impactos INF MAG DUR OCO REV ABR MIT / OTI Medida mitigadora/ otimizadora 
NATUR FASE ADO PERMAN IMPLEM PROGN 

ÁREA 

PROGRAMA 

Expectativas da comunidade. D A T P R L B Implementação de ações de comunicação 
social e participação comunitária. P P C E CM PCS 

Fortalecimento da mobilização comunitária. I M T P I L B Comunicação Social e Educação Ambiental. P P C E M PCS/PEA 

P
LA

N
E

JA
M

E
N

TO
 

Integração entre secretarias, órgãos da 
administração municipal e concessionárias do 

município. 
D C P P R L B Implementação do Sistema de Gestão 

Ambiental e Social P P L E M PGA/PAI 

Alteração da qualidade de vida da população da 
AID. D M T I R L D Adoção de métodos e procedimentos 

adequados. P I M O CF PCAO 

Riscos de acidentes nas obras. I M T I I L R Planejamento da obras com inclusão de 
procedimentos de segurança. P I M O CF PCAO 

Interferência das obras nos sistemas de infra-
estrutura, equipamentos urbanos e sistema viário. I M T I R L R Articulação com as Concessionárias dos 

Serviços. P I M E CF PCAO 

Torrencialidades pluviométricas. I M P I R R B Adequação dos sistemas de drenagem local. P I M E M PCAO 
Interferências no comportamento das águas 

superficiais e subterrâneas. I M T I R L D Controle das Obras. P I M E CF PCAO 

Necessidade de bota-fora. D A T I R R B Transporte e destino adequado. P I M E SC PRB 

Alteração das condições sanitárias dos cursos 
d’água e perda de habitats terrestres. D A T I I L D 

Valorização da ocupação dos fundos de vale 
com propostas ambientalmente corretas para 

as áreas de preservação propostas. 
P/C I L E M PGA 

Relocalização de famílias e de estabelecimentos 
de atividades produtivas. D A T I R L B 

Implementação de processo de 
desapropriação e relocalização de famílias e 

reinstalação de negócios. 
C I L E M PARR 

Desarticulação da rede de proteção social. D A T I R L B Cadastramento das famílias assistidas e 
acompanhar o reassentamento. P I M E SC PARR 

Geração de emprego e renda. D A T I R L B Aproveitamento de mão de obra local. P I M O M PCAO 

IM
P

LA
N

TA
Ç

Ã
O

 

Interferências e danos ao patrimônio histórico, 
cultural, arqueológico e paleontológico. D A T I I L B Pesquisas científicas nos locais das 

intervenções antes do início das obras. P I M E SC PSPA 

Melhoria da qualidade das águas superficiais. D A P O I L/R B Educação ambiental. P O L E M PEA 
Melhoria nas condições de vida da população 

ribeirinha. D A P O I L B Educação ambiental P O L E M PEA 

Aumento de áreas verdes e de lazer. D A P O I L/R B Educação ambiental e parcerias com a 
comunidade do entorno e empresas locais. P O L E M PEA 

Melhoria do padrão habitacional da população 
reassentada. D A P O I L B Acompanhamento e monitoramento dos locais 

do reassentamento. P O M E M PARR 

Consolidação de Novos Valores Culturais com 
Enfoque Ambientalista. I A P O I R B Implementação de Ações de Educação e 

Fortalecimento Institucional. P O L E M PEA 

Redução de Áreas de Risco Geológico D A P O I L B Implantação de Centros Recreativos P O L E M PEA 

O
P

E
R

A
Ç

Ã
O

 

Alteração do Uso do Parcelamento do Solo e 
Valorização das Áreas do Entorno. I A P O I R B Implantação e Consolidação das UCAs e dos 

Centros de Recreação. P O L E M PEA 

IMPACTOS: 

a) influência     b) magnitude c) duração               d) ocorrência              e) reversibilidade     f) abrangência g) mitigação/otimização   
Direta - D                Crítica - C    Temporário - T           Implantação - I    Reversível.- R           Interno -  I     Boa - B  
Indireta - I         Acentuada - A     Permanente - P        Operação - O    Irreversível - I            Local  -  L     Regular -  R  
         Moderada - M     Cíclica - C      Abandono - A                                           Regional - R     Difícil - D 
         Fraca  - F   
MEDIDAS:   
a) Natureza            b) Fase de adoção  c) Tempo de permanência         d) Responsável       e) Prognóstico da área       
Preventiva - P                 Planejamento  - P                 Curto - C                    Empreendedor - E         Sem Comprometimento - SC   
Corretiva - C                 Implantação - I                  Médio -  M                                         Empreiteira - O                Comprometimento Fraco - CF  
Compensatória - D          Operação - O                    Longo -  L                                                Comprometimento Moderado - CM 
                                                                                                                                    Comprometimento Acentuado- CA 
                                                                                                                                    Melhora - M  
PROGRAMAS 
PCS - Programa de Comunicação social 
PEA - Programa de Educação Ambiental 
PGA - Programa de Gestão Ambiental 
PAI - Programa de Articulação Institucional 
PCAO - Programa de Controle Ambiental das Obras 
PRB - Programa de Recuperação de Bota-Fora e de Passivos 
PAAR - Programa de Ações  para Relocalização e Reinstalação de Negócios 
PFI - Programa de Fortalecimento Institucional 
PSPI - Programa de Salvamento do Patrimônio Arqueológico 
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8. PROGRAMAS AMBIENTAIS 

Uma vez identificados os impactos decorrentes do empreendimento torna-se necessário 

propor programas com medidas que reduzam os efeitos dos impactos negativos, otimizem 

as possibilidades criadas pelos efeitos benéficos do empreendimento e compensem as 

perdas que não são passíveis de mitigação. 

Os impactos identificados como não significativos ou não passíveis de mitigação não serão 

considerados para efeito de proposição de programas. 

Os programas de mitigação e compensação dos impactos ambientais e de monitoramento e 

controle ambiental do Projeto Macambira - Anicuns, estão apresentados a seguir. 

8.1. PROGRAMA DE GESTÃO AMBIENTAL - PGA 

8.1.1. Introdução 

O Programa de Gestão Ambiental compreende o processo de gerenciamento e os 

esquemas de execução necessários para a administração das atividades e ações 

decorrentes de todos os programas contidos no EIA, funcionando como um Sistema de 

Gestão Ambiental e Social do Projeto Macambira - Anicuns. 

8.1.2. Objetivo 

Consolidar os programas ambientais propostos, unificar os procedimentos ambientais e 

sociais  e preparar um desenho institucional da gestão do projeto através do Sistema de 

Gestão Ambiental e Social. 

8.1.3. Gerenciamento 

Caberá a Unidade de Gerenciamento do Programa - UGP - articular-se com todos os 

organismos municipais envolvidos, seja enquanto participante da UGP, seja como 

organismo executor, operador dos sistemas resultantes do programa ou colaboradores, e 

concretizar convênios específicos visando atingir os objetivos e metas do programa. 
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Mesmo sendo atribuição da UGP a operacionalização e administração do PGA, o programa 

requer uma gestão própria, com certo grau de autonomia para realizar articulações entre os 

agentes envolvidos, além de acompanhar e avaliar a implementação dos programas de 

controle. 

Desse modo prevê-se na organização da UGP, a existência de um coordenador ambiental 

que articulará as execuções dos diferentes programas e respectivos gestores, em 

consonância com os componentes de obra, cuja implantação implique em ações 

relacionadas ao meio ambiente. 

É necessário, portanto, um arranjo institucional específico para gestão do PGA, visando 

garantir sua execução em total coordenação com as atividades dos projetos, obras e 

operação.    

8.1.4.  Sistema de Gestão Ambiental e Social - SGAS 

O SGAS compreende o processo de gerenciamento e os esquemas de execução 

necessários para a administração das atividades e ações decorrentes de todos os 

programas contidos no PGA. 

O SGAS deverá explicitar os instrumentos e responsáveis pela execução de cada 

componente do PGA, prevendo a correção de eventual desconformidade no cumprimento 

do disposto nos programas e com avaliação periódica adequada ao cronograma de 

implantação do Projeto. 

O SGAS contará com a seguinte estrutura: 

• uma coordenação ambiental na UGP; 

• uma supervisão ambiental de obras; 

• uma coordenação de desapropriação, reassentamento e relocalização; 

• uma unidade técnica específica constituída pela SEMMA. 

Entre essas instâncias estarão distribuídas as atribuições de operacionalizar todos os 

programas ambientais e sociais.  

8.1.5. Custos 

Os custos do sistema deverão ser inseridos nos custos de administração e gerenciamento 

do projeto como um todo. 
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8.2. PROGRAMA DE AÇÕES PARA RELOCALIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 
NEGÓCIOS - PARR 

8.2.1. Justificativa 

A implantação do Projeto Macambira - Anicuns implicará na necessidade do remanejamento 

involuntário de moradores e de unidades de negócio, mesmo com todos os benefícios do 

projeto as intervenções efeitos negativos ocorrerão com esses moradores. 

Pra que sejam evitadas ou mitigadas as situações decorrentes dessas mudanças, é 

importante o planejamento de um conjunto de ações que garantam condições para o 

reassentamento e reinstalação dos negócios com o menor impacto possível. 

8.2.2. Objetivos 

Liberação e controle de ocupação e usos das áreas requeridas pelo projeto relocalizando as 

famílias das áreas das obras, garantindo a reposição de moradias de igual ou de melhor 

padrão aos anteriores, possibilitar processos de adequada indenização para os negócios 

afetados e apoiar a reabilitação sócio-econômica das famílias pós relocalização. 

8.2.3. Procedimentos 

Considerando as múltiplas situações da população diretamente afetada ao longo dos vales 

que sofrerão interferências, o PARR propõe os seguintes programas: 

8.2.3.1. PROGRAMA DE AQUISIÇÃO E LIBERAÇÃO DE IMÓVEIS 

Objetivos e Metas 

Aquisição de 1.194 imóveis (cenário mais favorável) inseridos na área necessária à 

implantação do Parque Linear e das três UCAs. 

Soluções aplicáveis 

• desapropriação compensada por indenização em dinheiro; 

• desapropriação compensada com transferência do direito de construir; 

• desapropriação compensada por permuta. 
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8.2.3.2. PROGRAMA DE RELOCALIZAÇÃO INDIVIDUAL ASSISTIDA 

Apoiar as famílias para que cada uma delas busque no mercado um imóvel de substituição 

ao imóvel afetado. 

8.2.3.3. PROGRAMA DE RELOCALIZAÇÃO COLETIVA 

Das 3.600 unidades previstas para construção nas cinco áreas escolhidas estima-se que 

800 famílias afetadas iriam para os conjuntos habitacionais projetados. O objetivo do 

programa é de apoiar essas famílias em todo o processo. 

8.2.3.4. PROGRAMA DE REABILITAÇÃO DE REMANESCENTES 

Essa modalidade de compensação caracteriza-se pela aplicação combinada de três 

mecanismos:  

a) o proprietário do imóvel recebe indenização pela parte afetada;  

b) o proprietário compromete-se a executar um Termo de Ajuste de Conduta - TAC -;  

c) o proprietário assume tributo ambiental.  

A aplicação dessa modalidade é pertinente nos casos:  

a) a desapropriação parcial garante os recuos;  

b) atinge apenas parte livre do terreno, sem alcançar a moradia e onde a desapropriação 

não comprometa recuos mínimos estipulados pela legislação municipal, acesso e 

circulação, iluminação e ventilação das edificações. 

8.2.3.5. PROGRAMA DE REINSTALAÇÃO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS 

Minimizar os efeitos econômicos adversos e potenciar oportunidades favoráveis gerada pela 

perda física (imóvel) e transferência de atividades econômicas e institucionais inseridas nos 

imóveis desapropriados pelo Projeto. 

Os mecanismos para compensação de perdas físicas (terrenos e benfeitorias) poderá ser 

através de pagamento em dinheiro, transferência do direito de construir, permuta por 

unidade empresarial em centros de comércio e serviços ou para áreas industriais, conforme 

o setor da atividade afetada. 
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Os mecanismos de apoio à reinstalação em outro ponto do mercado de Goiânia consistem 

na facilitação da reinstalação da atividade econômica, os quais deverão ser conduzidos pela 

Prefeitura com participação direta da Secretaria de Desenvolvimento Econômico - SEDEM -. 

Todas as atividades propostas no PARR deverão ser consideradas no Programa de 

Comunicação Social - PCS. 

8.2.4. Responsável pelo programa 

COMOB / SEDEM 

8.2.5. Custo 

De acordo com os levantamentos preliminares o custo total do PARR está na dependência 

dos acordos a serem efetuados quando da negociação direta com os proprietários afetados. 

Estando configurados alguns cenários para uma estimativa de custo. 

O Cenário I (proposta originalmente apresentada ao Banco Interamericano de 

Desenvolvimento - BID -) com parâmetro para liberação de áreas das margens seria 50m 

para o Macambira e 100m para o Anicuns, expropriando-se todos os imóveis existentes 

nessa área e aí instalando o Parque Linear contínuo e as UCAs teriam dois milhões e 

oitocentos metros quadrados, nesse cenário seriam 1.759 imóveis a serem desapropriados 

a um custo de R$ 52.000.000,00. 

O Cenário II (flexibilização da proposta originalmente apresentada ao Banco) apresenta uma 

flexibilização de desenho e da aplicação do parâmetro para liberação das margens, nesse 

caso seriam 1.194 imóveis a um custo de R$ 22.000.000,00. 

8.3. PROGRAMA DE CONTROLE AMBIENTAL DAS OBRAS - PCAO 

8.3.1. Introdução 

O empreendimento proposto prevê obras para sua execução, tendo interferências ao longo 

dos fundos de vale e áreas próximas com obras habitacionais e de melhorias de bairros 

lindeiros. Haverá obras de infra-estrutura, retificações dos canais, obras de artes correntes e 

de artes especiais, cercamentos e implantação de parques nas unidades de conservação 

ambiental. 

Praticamente toda a mão de obra será recrutada em Goiânia e cidades vizinhas não 

havendo, portanto, necessidade de alojamentos nos canteiros de obra, o que reduz bastante 
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os impactos decorrentes, mas, mesmo assim, o canteiro terá as atividades normais como 

depósito de materiais, centrais de concreto, carpintaria, áreas para armação, escritórios, etc. 

A visão antiga do empresariado da construção civil era a do menor custo e não com os 

cuidados com danos ambientais, fato esse que vem sendo modificado nos últimos tempos, 

graças a ações no aspecto legal e principalmente de conscientização da população que tem 

determinado a revisão de usos e costumes negativos para o meio ambiente. Cuidados 

preventivos podem representar economia no final das obras com a recomposição do 

ambiente alterado e já fazem parte dos novos métodos de trabalho como, por exemplo, a 

escolha dos locais mais adequados para instalação dos canteiros, estocagem do solo 

orgânico para uso na recuperação da área afetada e outros. 

8.3.2. Objetivo 

Fornecer elementos e prever ações visando prevenir ou atenuar os efeitos das obras sobre 

o meio ambiente de forma a torná-las o mais ambientalmente corretas possíveis. 

Funcionando como um manual de procedimentos e de condutas ambientais a serem 

respeitados e implementadas.      

8.3.3. Atividades 

• Levantamento das especificações técnicas existentes para os aspectos das obras que 

representam riscos ambientais; 

• Coleta de informações sobre os canteiros de obras e suas instalações, número de 

trabalhadores, programa de saúde oferecido, origem das matérias primas, uso do solo 

das imediações, vias de acesso e movimentação de maquinas e equipamentos; 

• Inclusão de diretrizes ambientais nos processos de licitação; 

• Acompanhamento da implementação das especificações e recomendações contidas 

nos editais de licitação; 

• Elaboração de um manual de procedimentos ambientais para os empreiteiros; 

• Elaboração de um código de conduta para os trabalhadores. 

8.3.4. Metodologia 

A metodologia para cumprimento do programa proposto consiste na forma de cumprir-se as   

especificações para as atividades do mesmo descritas no item anterior. 

 



                       DERMU 

EIA - PROJETO MACAMBIRA - ANICUNS 
238 

a) Levantamento das especificações técnicas existentes para os aspectos das obras 
que representam riscos ambientais. 

Na instalação, operação e desmobilização de canteiros de obras, as especificações deverão 

abordar: 

- Susceptibilidade a processos erosivos; 

- Terrenos sujeitos à instabilidade; 

- Topografia acidentada; 

- Cheias e inundações; 

- Lençol freático aflorante; 

- Horário das obras (lei do silêncio); 

- Sistema de sinalização; 

- Abastecimento de água; 

- Esgotamento sanitário; 

- Armazenamento, coleta e disposição de resíduos sólidos; 

- Controle dos efluentes de lavadores e oficinas; 

- Procedimentos para controle e mobilização de mão de obra; 

- Higiene, segurança e medicina no trabalho; 

- Desmobilização dos canteiros e reabilitação ambiental. 

Em relação à abertura de vias de acesso deverão ser abordados os aspectos: 

- Susceptibilidade a processos erosivos; 

- Finalidade restrita à operação normal dos veículos e equipamentos; 

- Sistema de drenagem específico; 

- Recomposição após as obras. 

Em relação às necessidades de empréstimos e bota-fora: 

- Dar preferência à aquisição comercial e de empresas licenciadas ambientalmente; 

- Em caso de exploração própria recuperar a área após a exaustão reencorporando-a 

ao ambiente local de forma harmônica. 

Quanto aos serviços de terraplenagem: 

- Fatores geológicos e geotécnicos; 

- Cobertura vegetal remanescente; 

- Geração de ruídos, vibrações e poeira; 
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- Interferências com o sistema viário local; 

- Sistemas de drenagem pluvial e redes de esgoto e abastecimento de água; 

- Transporte de materiais; 

- Riscos de acidentes internos e externos; 

- Interferências com o patrimônio cultural e arqueológico. 

b) Coleta de informações 

Levantar todas as informações necessárias para um controle efetivo das atividades dos 

canteiros de obras, detalhando suas instalações, número de empregados, programa de 

higiene, segurança e medicina no trabalho, uso e ocupação do solo nas áreas dos canteiros, 

necessidade e traçado de vias de acesso, previsão de movimentação de equipamentos e 

veículos. 

c) Inclusão de diretrizes ambientais nos editais de licitação 

Os editais com os critérios e diretrizes ambientais inclusos funcionarão como um código de 

conduta de todos os empreiteiros contratados. Pra sua melhor funcionalidade deverá haver 

um trabalho homogêneo entre as áreas de engenharia e a área ambiental que, durante a 

execução das obras, ocorra um permanente acompanhamento e intercâmbio entre os 

especialistas ambientais e de engenharia, de forma a garantir que as agressões ao meio 

ambiente sejam as menores possíveis.   

d) Acompanhamento da implementação das especificações e recomendações 
contidas nos editais de licitação 

Os critérios e diretrizes ambientais apoiadas em especificações técnicas consolidadas e na 

experiência ambiental em obras similares ao Projeto Macambira - Anicuns devem ser 

efetivamente colocadas para a área de engenharia de forma a estabelecer um perfeito 

intercâmbio e sintonia entra as duas áreas, visando um acompanhamento das 

especificações e recomendações contidas nos editais. 

e) Manual de procedimentos dos empreiteiros 

Para os canteiros de obras 

- Todos os pontos de despejos da vazão de canaletas e drenos no terreno receberão 

proteção contra erosões; 
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- Quando possível deverão ser interligados ao sistema público de abastecimento de 

água e de coleta de esgotos em caso negativo implantar sistemas independentes 

dentro das normas técnicas. Em nenhuma hipótese poderá haver lançamento de 

efluentes para os fundos de vale; 

- Quanto aos resíduos sólidos deverão ser armazenados em contêineres e coletados 

pela empresa pública mediante convênio; 

- Implantar programa de higiene, segurança e medicina no trabalho. 

Terraplenagem 

- Inclusão no planejamento e execução desse serviço de técnicas de prevenção contra 

erosão, de manutenção dos sistemas de proteção implantados e de monitoramento 

constante da eficácia dos mesmos; 

- Todo o solo orgânico retirado deverá ser estocado de forma adequada para posterior 

uso na recuperação de áreas degradadas pelos serviços; 

- As áreas degradadas deverão ser recuperadas após término das obras através de 

planos específicos de recuperação. 

Vias de acesso 

- Todas as precauções e estruturas necessárias ao controle e segurança do uso das 

vias deverão ser executadas e previstas nos quantitativos das obras; 

- As vias deverão ter o mínimo de interferências com o meio ambiente, evitando áreas 

vegetadas; 

- Qualquer execução de via de aceso ou modificação no sistema viário existente 

deverá ser acompanhada de obras de drenagem, de forma a evitar processos 

erosivos. 

e) Elaboração de um código de conduta para os trabalhadores 

O código de conduta é uma ferramenta importante com o objetivo de preservar, tanto a 

saúde e as condições de higiene do trabalhador e, conseqüentemente, a comunidade local, 

como as condições ambientais nos canteiros de obras e das frentes de serviços e também, 

das comunidades vizinhas. Sendo importante que: 

- Todo trabalhador seja submetido a exame médico admissional no momento de sua 

contratação; 

- Seja adotada uma atitude adequada no trajeto de casa para o trabalho, visando 

garantir o sossego da comunidade local; 
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- Todo o lixo produzido na obra ou no refeitório seja depositado em vasilhames 

próprios para posterior remoção; 

- Os sanitários deverão ser utilizados de forma adequada; 

- Em nenhuma hipótese seja suprimido qualquer espécime arbóreo sem a prévia 

autorização do encarregado; 

- Todos os motoristas respeitem os horários e trajetos traçados; 

- Não sejam permitidas pixações nas instalações dos canteiros de obras. 

A apresentação do manual aos trabalhadores deverá ser precedida de palestra educativa 

com ênfase na questão ambiental, relações humanas e normas de conduta no trabalho. 

8.3.5. Sub-Programas 

8.3.5.1. HIGIENE, SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO - HSM 

Objetivo Geral 

Promover a implantação da obra dentro do padrão previsto para projetos, com o mínimo de 

riscos à saúde e com segurança aos operários contratados, tanto no canteiro de obras 

quanto nas frentes de serviços. 

Objetivos Específicos 

Os objetivos deste sub-programa são: 

- reduzir riscos de disseminação de doenças; 

- reduzir riscos de contração de doenças de veiculação hídrica; 

- reduzir riscos de acidentes no trabalho. 

Ações a Serem Desenvolvidas 

As ações previstas nesse sub-programa são: 

- educar funcionários para que possam desenvolver atitudes para prevenção de 

acidentes do trabalho; 

- promover esclarecimentos sobre segurança no trabalho; 

- inspecionar as condições de trabalho; 

- efetuar as investigações dos acidentes no trabalho; 

- determinar os procedimentos básicos a serem adotados nos casos de acidentes no 

trabalho; 
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- controlar a distribuição e uso de equipamentos de proteção individual necessários 

em cada atividade; 

- criar a CIPA - Comissão Interna de Prevenção de Acidentes -, com a finalidade de 

propor medidas de segurança e colaborar na investigação de todo acidente que 

houver, com representantes do empregador e dos empregados; 

- buscar contínuo reconhecimento dos fatores insalubres e de desconfortos nos 

ambientes de trabalho; 

- educar os funcionários para que desenvolvam e promovam atitudes, em benefício da 

saúde física e mental de todos os colaboradores no local de trabalho. 

Cronograma 

O sub-programa de Higiene, Segurança e Medicina do Trabalho deverá acompanhar todo o 

período de execução da obra, desde a implantação do canteiro de obras até a sua entrega. 

Responsável pelo Programa 

Empreiteiras / COMOB / DERMU / SMS. 

Custo 

Os custos do sub-programa estão incluídos no custo total das obras. 

8.3.5.2. SANEAMENTO DOS CANTEIROS DE OBRAS - SCO 

Justificativa/Objetivo Geral 

Dotar os canteiros de obras de uma infra-estrutura mínima de saneamento básico, 

objetivando-se garantir a saúde do trabalhador. 

Objetivos Específicos 

Os objetivos do Sub-Programa de Saneamento do Canteiro de Obras são: 

- implantar sistema de abastecimento de água potável; 

- implantar sistema de destinação dos esgotos sanitários; 

- implantar sistema de destinação dos efluentes de oficinas e lavadores; 

- dar destinação adequada aos resíduos sólidos. 
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Ações a Serem Desenvolvidas 

Além das demais instalações, os canteiros de obras, caso não seja possível interligá-los ao 

sistema existente na cidade, deverá ter um sistema de saneamento básico próprio. 

A empreiteira deverá fornecer água de boa qualidade no canteiro, através da rede da 

SANEAGO, de poço construído dentro das normas técnicas ou de outra fonte. Os resíduos 

sólidos deverão ter destinação adequada, integrando-se à coleta regular da prefeitura ou 

sendo depositados em vala específica, com os cuidados ambientais pertinentes. 

Cronograma 

Estas estruturas deverão estar concluídas antes do início das obras. 

Responsável pelo Sub-Programa 

Empreiteiras / COMOB / DERMU / COMURG. 

Custo 

Os custos do programa estão incluídos no custo total das obras. 

8.3.5.3. EDUCAÇÃO AMBIENTAL DOS TRABALHADORES - EAT 

Objetivo Geral 

Conscientizar os operários em todas as fases das obras, no sentido de coibir ações 

predatórias, lançamento de resíduos em locais inadequados ou outras atitudes nocivas ao 

meio ambiente. 

Objetivos Específicos 

Os objetivos do Sub-Programa de Educação Ambiental dos Trabalhadores são: 

- evitar retirada desnecessária de vegetação; 

- estimular hábitos conservacionistas nos operários; 

- evitar conflitos com moradores. 
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Ações a Serem Desenvolvidas 

Ministrar palestras educativas com ênfase nas características locais, destacando-se áreas 

especiais existentes na área de influência da obra. 

Propiciar que os operários tomem conhecimento dos principais tópicos, medidas e 

sugestões do presente estudo ambiental, em palestras e com fixação de cartazes em locais 

estratégicos. 

Cronograma 

Pelo menos uma semana antes do início das obras e durante toda a sua duração. 

Responsável pelo Programa 

Empreiteiras / SEMMA. 

Custos 

Os custos do sub-programa estão inseridos nos custos totais das obras. 

8.3.6. Responsabilidade pelo PCAO 

Esses procedimentos operativos deverão fazer parte dos editais de licitação para 

contratação das obras, permitindo assim, que seus custos sejam incluídos nas propostas 

dos concorrentes as obras. 

8.3.7. Cronograma 

ANOS 
ATIVIDADES 

ZERO(*) 01 02 03 
Levantamento das especificações técnicas X    

Coleta de informações X    
Inclusão de diretrizes ambientais nos editais X    

Acompanhamento da implementação das especificações   
X 

 
X 

 
X 

Elaboração do manual para os empreiteiros X    
Elaboração do código de conduta X    

(*) Precede o início das obras 
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8.3.8. Custo 

O custo estimado para o gerenciamento do programa é de R$ 250.000,00 (duzentos e 

cinqüenta mil reais). 

8.4. PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE BOTA-FORA E DE PASSIVOS - PRB 

8.4.1. Justificativa 

As áreas utilizadas como bota-fora serão, ao término das obras, trabalhadas de forma a 

retornar o máximo possível às suas condições anteriores, procurando devolver o equilíbrio 

dos processos ambientais ali atuantes antes da intervenção, ou propor outros usos como 

parques, áreas reflorestada, ou outros o mesmo deve ocorrer com os passivos ambientais 

gerados pela implantação dos componentes do Programa. 

8.4.2. Objetivos 

- Estabelecer a relação solo-água-planta, na busca das condições ideais para a 

revitalização das degradadas; 

- Recompor o equilíbrio da área e controlar os processos erosivos; 

- Facilitar a retomada do uso original ou outra ambientalmente sustentável; 

- Impedir a formação de ambientes propícios à proliferação de vetores de doenças. 

8.4.3. Ações a serem Efetivadas 

- Delimitação e estocagem do solo orgânico; 

- Deposição do material no bota-fora; 

- Reafeiçoamento do local; 

- Devolução da camada superficial do solo; 

- Incorporação de corretivos e fertilizantes; 

- Plantio de gramíneas; 

- Drenagem e cercamento; 

- Controle de pragas, aceiros e acompanhamento. 
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8.4.4. Cronograma 

ANOS 
ATIVIDADES 

1 2 3 4 
Delimitação da área, remoção e estocagem do solo 

superficial. X    

Implantação do programa  X   
Manutenção e acompanhamento   X X 

8.4.5. Responsável 

Empreiteiras / SEMMA / COMURG. 

8.4.6. Custo 

Está incluído no custo total das obras. 

8.5. PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - PCS 

8.5.1. Objetivos 

- Definir estratégias para mobilização e divulgação do programa junto a população; 

- Garantir que a população tenha uma visão integrada e global de todo o programa; 

- Informar à população afetada as diversas etapas da obras, buscando soluções 

conjuntas;  

- Conscientizar a população de forma a torná-la parceira e principal agente de 

preservação ambiental e dos equipamentos implantados; 

- Atingir a população diretamente afetada e das imediações como também a 

população em geral através de ações sobre os funcionários dos órgãos da prefeitura 

diretamente envolvidos, comunidade acadêmica, organizações não governamentais 

e a comunidade científica e em geral. 

8.5.2. Metodologia 

A Prefeitura de Goiânia já tem uma boa experiência de comunicação com a população 

através do Orçamento Participativo, essa base deverá ser aproveitada pela equipe 

responsável pela comunicação social do programa, atingindo os moradores de forma 

apropriada ao seu perfil socioeconômico-cultural, garantindo uma participação e 

conhecimento do processo de execução das intervenções propostas pelo programa. 
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A comunicação social atuará como um agente facilitador na implantação dos outros 

programas (Programa de Controle da Obras, Programa de Ações para Relocalização de 

População e Reinstalação de Negócios e Programa de Educação Ambiental), agregando as 

ações do programa visando a otimização de seus aspectos positivos, de forma que a 

população apreenda, vivencie e aproprie dos benefícios conquistados garantindo a 

qualidade do uso dos espaços requalificados. 

O programa terá duas linhas de ação: a) uma voltada para o marketing institucional do 

Programa, destinado a toda a população do município, agentes políticos, entidades 

representativas da sociedade civil, entidades de classe, comunidade técnica e científica, e 

outras, que conduzirá as informações sobre o programa e seu desenvolvimento até sua 

operação; b) outra destinada especificamente à população afetada pelas obras, desvios de 

tráfego, vizinhanças de canteiros, famílias e negócios relocalizados, etc. Essa população 

será informada diretamente pelos responsáveis de comunicação social em consonância com 

as frentes de trabalho e com as atividades de cada componente do Programa e terá no PCS 

um canal para dirimir dúvidas, denunciar problemas com interferência de obras, segurança e 

outros. 

8.5.3. Ações 

- Divulgação direta e intensiva nas áreas atingidas e imediações buscando uma 

participação efetiva das lideranças comunitárias locais através de campanhas; 

- O programa comporá a agenda de eventos culturais, esportivos, sociais e religiosos 

da região bem como, escolas, centros comunitários, associações de moradores, 

centros culturais, associações de moradores, e outros; 

- O programa comporá, também, a agenda de eventos da Prefeitura de Goiânia, das 

universidades, eventos técnico-científcos, e outros. 

8.5.4. Responsável 

SECOM / SEMMA / Sec. de Educação.  

8.5.5. Custos 

O custo do Programa de Comunicação Social está estimado em R$ 350.000,00 (trezentos e 

cinqüenta mil reais). 
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8.6. PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL - PEA 

8.6.1. Introdução 

O Programa de Educação Ambiental é um conjunto integrado de proposições, ações e 

metodologias, dividido em duas frentes de atuação, uma para uma educação ambiental 

extensiva e outra de educação ambiental local. 

A educação ambiental extensiva será voltada para a população da cidade em geral e 

relaciona-se à transmissão de valores, conceitos e informações ambientais de forma a 

valorizar ações de preservação, possibilitando uma visão holística da cidade e 

conscientizando da importância de ações preservacionistas refletem-se em toda a cidade. 

A educação ambiental local será voltada para a população diretamente afetada e os bairros 

lindeiros, tendo como objetivo maior subordinar e transformar a preocupação ambiental em 

prática, baseada nas questões vivida e experimentada pela população local no seu 

cotidiano. 

Será importante estabelecer um processo que permita uma avaliação tanto qualitativa 

quanto quantitativa da percepção social da implantação do projeto Macambira - Anicuns, ao 

longo do tempo, avaliando os valores, conceitos e a prática da comunidade, possibilitando 

perceber as mudanças em função das ações de educação ambiental, isto é, deve fazer 

parte do escopo do Programa de Educação Ambiental um monitoramento sócio-ambiental. 

8.6.2. Objetivo 

Possibilitar o conhecimento pela população da importância do projeto de recuperação e 

preservação dos fundos de vale e nascentes em geral e particularmente do córrego 

Macambira e ribeirão Anicuns, conscientizando a comunidade objetivando torná-los 

parceiros na recuperação desse importante espaço urbano bem como de sua preservação e 

manutenção. 

8.6.3. Grupo Gestor do Programa 

Será formado um Grupo Gestor do Programa de Educação Ambiental composto de 

representantes de todos os órgãos da prefeitura com interface na implementação do Projeto 

Macambira - Anicuns ou outros com atividades em educação ambiental ou mobilização 

social e de organizações não governamentais que atuam na área ambiental na cidade. 
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Caberá a esse grupo coordenar todas as ações propostas no programa podendo formar 

grupos específicos de acompanhamento e suporte para cada área de atuação. 

8.6.4. Metodologia 

A Educação Ambiental Extensiva, voltada para a população de uma forma geral, será 

realizada através dos meios tradicionais de comunicação de massa (televisão, rádio e 

jornais) e por meio de adesivos nas traseiras de ônibus urbanos da cidade e “out doors” em 

locais estratégicos. Paralelamente será implementada uma estratégia específica para o 

público escolar através de elaboração e distribuição de cartilhas ambientais, mostra de 

vídeos, distribuição de panfletos e botons, concursos de redação e outros. 

As mensagens a serem veiculadas terão tratamento profissional de forma a atingir todos os 

segmentos da sociedade, de forma clara e objetiva sem perder de vista as noções 

fundamentais do projeto, seus objetivos e sua importância. 

A Educação Ambiental Local usará estratégias e procedimentos educacionais diferenciados, 

isso em função da heterogeneidade da população ao longo do trecho de intervenção. 

Estando previsto a distribuição de cartilhas, camisetas, bonés, apresentação de vídeo em 

escolas, centros comunitários, sede de associações, igrejas e outros, visitas pedagógicas 

aos locais das maiores intervenções, reuniões e cursos ambientais comunitários e outros. 

8.6.5. Monitoramento Sócio-Ambiental 

O monitoramento deverá acompanhar a recepção e adesão da comunidade em relação aos 

valores, conceitos, informações e práticas estimuladas pelo processo de educação 

ambiental, avaliando o efeito do processo na população alvo. 

O monitoramento será efetivado através de pesquisas anuais para identificação dos valores, 

atitudes, comportamentos e ações da população em geral e o público escolar, devendo ser 

considerada uma amostragem representativa do universo em questão.    
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8.6.6. Planilha de Estimativa de Custos 

A estimativa de custos do Programa de Educação Ambiental está discriminada a seguir: 

INSTRUMENTOS 
AÇÃO PÚBLICO 

ALVO MEIOS DISCRIMINAÇÃO 
CUSTOS 

PARCIAIS 
(R$) 

CUSTOS TOTAIS 
(R$) 

TV Produção de 05 mensagens de 30 segundos 
cada e respectivas veiculações. 

Rádios Produção de 05 spots de 30 segundos cada 
e respectivas veiculações. 

Jornais Produção de 05 anúncios e respectivas 
publicações 

PO
PU

LA
Ç

Ã
O

 
EM

 G
ER

A
L 

Ônibus Produção de 05 anúncios autocolantes na 
traseira de 100 veículos. 

* 

Cartilhas 
Produção e confecção de 30.000 unidades 

com dois tipos de cartilha, uma para os 
alunos (A) e uma para os professores (B). 

14.000,00 

Vídeo Elaboração e produção de um vídeo de 20 
minutos de duração com 1.000 cópias. * 

Concurso de 
redações 

Promoção, execução e premiação de alunos 
e escolas. 20.000,00 E

D
U

C
A

Ç
Ã

O
 A

M
B

IE
N

T
A

L 
E

X
T

E
N

S
IV

A
 

PÚ
B

LI
C

O
 

ES
C

O
LA

R
 

Outros 
materiais 

Bótons (50.000 unidades),  Panfletos (50.000 
unidades) e Cartazes (50.000 unidades). * 

34.000,00 
 

Cartilhas tipo 
A com mapa 

do projeto 
Impressão de 15.000 unidades. 7.000,00 

Visitas 
pedagógicas 

familiares 

Infra-estrutura básica para agentes (vale 
transporte e alimentação). 8.000,00 

Vídeo 

200 cópias do vídeo produzido para as 
escolas para apresentação em centros 

comunitários, sede de associações, igrejas e 
outros. 

1.000,00 

Reuniões e 
cursos 

comunitários 

Palestras e oficinas de educação ambiental, 
mini-cursos, visitas as áreas de conservação 

a serem implantadas. 
30.000,00 

Mobilização 
e 

sensibilizaçã
o 

Verba 20.000,00 

E
D

U
C

A
Ç

Ã
O

 A
M

B
IE

N
T

A
L 

LO
C

A
L 

PO
PU

LA
Ç

Ã
O

 A
FE

TA
D

A
 

E 
D

O
 E

N
TO

R
N

O
 

Camisetas e 
bonés 

Confecção e distribuição de camisetas 
(10.000) e bonés (10.000). 150.000,00 

216.000,00 

TOTAL 250.000,00 

(*) Custos previstos no Plano de Comunicação Social. 

8.7. PROGRAMA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - PAI 

Nos estudos ambientais do Projeto Macambira / Anicuns, foram identificados os impactos 

ambientais nas fases de planejamento, implantação e operação do empreendimento e 

definidas as medidas mitigadoras e otimizadoras. Este Programa de Apoio Institucional tem 

o sentido de dar maior eficiência e eficácia às ações orientadas para a prevenção e 

mitigação de impactos negativos e otimização daqueles considerados positivos. Dentro da 

UGP deverá ser criado uma equipe específica para o PAI que será responsável pela 

implantação do mesmo. 
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8.7.1. Justificativa 

Como previsto no EIA, o Projeto Macambira - Anicuns ocasionará impactos ambientais 

diversos, particularmente no meio antrópico, uma vez que uma de suas principais 

intervenções será a remoção e reassentamento de aproximadamente 1.800 famílias. Prevê-

se, portanto, que com o conjunto de intervenções planejadas, será criada uma nova situação 

na região e na cidade.  

Considera-se que a articulação dos diferentes atores sociais neste processo, complexo pela 

sua natureza e amplitude, torna-se condição precípua para o seu êxito. Tendo em vista esta 

complexidade das intervenções propostas no projeto e as ações necessárias para seu 

suporte e viabilização é que se propõe este Programa de Articulação Institucional. Seu 

mérito é o de possibilitar a racionalização e articulação das medidas preventivas, 

mitigadoras e otimizadoras, dando-lhes maior eficiência e eficácia, constituindo um 

importante instrumento no processo de gestão ambiental, em todas as fases do 

empreendimento. 

8.7.2. Objetivo 

Promover a articulação em nível institucional entre os agentes envolvidos no 

empreendimento e aqueles existentes na área de influência do empreendimento, com vistas 

a estabelecer uma gestão compartilhada de medidas preventivas e corretivas de impactos 

sociais negativos. 

8.7.3. Metodologia 

Para implantação deste programa, parte-se da premissa de que a articulação institucional 

entre os diferentes atores envolvidos direta ou indiretamente no processo de planejamento, 

implantação e operacionalização do empreendimento é fundamental para o seu êxito.  

Por outro lado, considera-se que as diretrizes e ações dele decorrentes devem gozar de 

autoridade e legitimidade em relação àqueles para os quais as ações foram concebidas e se 

orientam, ou seja, a população da área diretamente afetada.  
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8.7.4. Atividades / Ações para a Implantação do Programa. 

Estruturação do programa 

A estruturação do programa prevê atividades em três frentes e tem como pilares duas 

vertentes de atuação: as ações propriamente ditas e o monitoramento e avaliação das 

ações. 

As ações propriamente ditas são aquelas decorrentes das diretrizes e metas estabelecidas 

entre os parceiros e voltam-se para a mitigação e prevenção nas áreas de trabalho, saúde, 

educação e segurança pública. 

Monitoramento e avaliação envolvem o processo de acompanhamento e avaliação das 

ações, buscando com isso a realização de possíveis ajustes ao programa. 

O programa deverá perdurar por todo o tempo de planejamento e implantação do 

empreendimento, com redução e extinção de suas ações com no mínimo 12 meses de fase 

de operacionalização.  

Ações 

AÇÕES OBJETIVO RESPONSÁVEL 
I. Planejamento 

Reunião da equipe do Programa 
com as Secretarias Municipais de 
Saúde, Educação, Polícia Militar 

e demais órgãos afins. 

Propor parceria e discutir propostas de ações; 
Estabelecer cronograma de atividades. 

Equipe do Programa 

II. Implantação 

Na Área de Segurança 

Medidas de Segurança no 
Trânsito 

Instalação de faixas e placas sinalizadoras nas 
vias de acesso às obras. 

Equipe do Programa Prefeitura de 
Goiânia / SMT 

Medidas de Segurança Pública 

Reforço de policiamento nas proximidades das 
obras; 

Instalação de rondas; 
Campanha preventiva. 

Convênio Prefeitura de Goiânia / 
Polícia Militar 

Na Área de Educação 

Medidas de Educação. 
 

Implementação de atividades de educação 
ambiental junto à comunidade local. 

Equipe do Programa / Prefeitura de 
Goiânia / Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente / Secretarias Municipal e 
Estadual de Educação 

Na Área da Saúde 

Aumento da demanda por Saúde 
Atendimento da demanda por serviços e 

equipamentos de saúde. 
Equipe do Programa / Prefeitura de 

Goiânia / Secretaria Municipal Saúde 
Instalação de infra-estrutura para 

atendimento de primeiros 
socorros. 

Atendimento de primeiros socorros a 
trabalhadores e moradores locais. 

Equipe do Programa / Prefeitura de 
Goiânia / Secretaria Municipal Saúde 
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AÇÕES OBJETIVO RESPONSÁVEL 

Na Área do Trabalho 

Geração de emprego e renda 
Seleção e recrutamento de trabalhadores junto 

à população local. 

Equipe do Programa / Prefeitura de 
Goiânia / Secretaria do 

Desenvolvimento Econômico 

Qualificação e Treinamento 
Preparação dos trabalhadores para exercerem 
atividades econômicas no empreendimento e 

futuras 

Equipe do Programa / Prefeitura de 
Goiânia / Secretaria do 

Desenvolvimento Econômico 

Na área de Regularização Fundiária 

Regularização Fundiária 
Emissão de títulos de propriedade aos 
moradores removidos e reassentados 

Equipe do Programa / Prefeitura de 
Goiânia / COMOB 

Na área Social 

Assistência Social 
Monitoramento de todo o processo de remoção 

e assentamento dos moradores 
Equipe do Programa / Prefeitura de 

Goiânia / COMOB. 

Monitoramento e Avaliação 

As atividades de monitoramento e avaliação serão de responsabilidade da equipe do 

programa, durante todo o período de sua execução. 

A avaliação da eficácia das ações realizar-se-á a partir da definição das metas propostas 

com o uso de indicadores apropriados, tanto quantitativos quanto qualitativos. 

Os indicadores quantitativos se relacionam ao alcance das metas propostas pelo projeto, 

desde que submetidas à mensuração, tais como: número de famílias, empregos, renda, etc. 

Já os qualitativos devem indicar a existência ou não e o grau de conflitos entre os atores no 

envolvidos no processo.  

O monitoramento visará ao controle de todo o processo de execução do programa quanto 

ao atendimento das metas estabelecidas, com vistas a corrigir as estratégias inicialmente 

previstas. 

8.7.5. Produtos 

Para registro das atividades e resultados parciais, deverão ser emitidos relatórios mensais, 

onde se constarão os problemas detectados e as medidas de correção tomadas para sua 

solução. Ao final do programa, será elaborado um Relatório Final de Avaliação. 

8.7.6. Responsável 

A execução do programa fica a cargo da UGP - Unidade Gestora do Programa. 
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8.7.7. Recursos humanos e materiais 

Será formada uma equipe gestora com técnicos oriundos do poder público municipal. 

Sugere-se que a equipe seja composta por profissionais das áreas de trabalho, educação, 

saúde, segurança pública, assistentes sociais e sociólogos. 

8.7.8. Orçamento e fonte dos recursos 

O programa será executado com recursos da UGP.  

8.8. PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DAS ÁGUAS E DA 
COMUNIDADE BENTÔNICA - PMQA 

8.8.1. Objetivo Geral 

Verificar os efeitos do projeto sobre a qualidade ambiental do córrego Macambira e ribeirão 

Anicuns, e áreas adjacentes. 

8.8.2. Objetivos Específicos 

avaliar os impactos negativos decorrentes das obras do projeto sobre a qualidade da água e 

sobre a comunidade bentônica; 

monitorar as variações na qualidade da água e na estrutura da comunidade bentônica, face 

às medidas de conservação que serão adotadas. 

8.8.3. Metodologia 

Pontos amostrais 

Serão estabelecidos seis pontos amostrais, sendo quatro localizados no ribeirão Anicuns e 

dois localizados no córrego Macambira: 

Ponto Localização 

A1 Ribeirão Anicuns, próximo ao Morro do Mendanha. 

A2 Ribeirão Anicuns, abaixo da foz do córrego Macambira 

A3 Ribeirão Anicuns, próximo à Avenida Goiás Norte. 

A4 Ribeirão Anicuns, próximo à sua foz. 

M1 Córrego Macambira, próximo à sua nascente. 

M2 Córrego Macambira, próximo à sua foz. 
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Variáveis ambientais 

Para realização deste programa de monitoramento deverão ser realizadas as análises de 18 

variáveis ambientais, procurando caracterizar a qualidade da água em cada ponto. 

Item  Variáveis ambientais 
1 Cloretos 
2 Amônia 
3 Nitrato 
4 Nitrito 
6 Fosfato total 
7 DBO5 
8 DQO 
9 Óleos e graxas 
10 Surfactantes 
11 Sulfetos 
12 Turbidez 
13 Sólidos dissolvidos totais 
14 pH 
15 Oxigênio dissolvido 
16 Temperatura da água 
17 Temperatura do ar 
18 Coliformes fecais 

As coletas, preservação e análise das amostras deverão ser efetuadas de acordo com as 

normas técnicas determinadas pela ABNT NBR 9898/1987 e pelo Standard Methods For 

The Examination Of Water and Wastewater (APHA, 1995).  

Comunidade de invertebrados bentônicos 

A comunidade de invertebrados bentônicos deverá ser monitorada nos mesmos pontos 

onde será feita a amostragem de água. Para a realização das coletas, deverão ser utilizados 

amostradores apropriados, fazendo-se três réplicas em cada ponto amostral.  

As amostras serão fixadas com formol e levadas ao laboratório, onde serão feitas a lavagem 

e a triagem do material. Logo após, os organismos serão identificados e contados. De posse 

desses dados, serão feitas comparações entre os pontos amostrais e entre os diferentes 

períodos, procurando avaliar as modificações na estrutura da comunidade de durante e de 

após a implantação do projeto.  

Freqüência de amostragem 

No primeiro ano da execução deste programa, a amostragem deverá ser realizada com 

freqüência trimestral, abrangendo a variação sazonal das características ambientais. No 

segundo ano, as amostragens deverão seguir freqüência semestral. Após este período, o 
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programa deverá ser reavaliado, podendo ser modificadas a quantidade de pontos e a 

freqüência de amostragens, de acordo com a avaliação dos técnicos envolvidos. É 

importante ressaltar que este programa deve ser realizado por um longo período, uma vez 

que o projeto propõe várias medidas que possuem efeitos a médio e longo prazo. 

8.8.4. Produtos 

Os resultados obtidos neste programa de monitoramento serão utilizados para confecção de 

relatórios: um relatório parcial entregue no término da análise dos dados em cada campanha 

de amostragem, e um relatório anual, que será divulgado para a comunidade. 

8.8.5. Responsável pelo programa 

SEMMA. 

8.8.6. Custos 

Para implantação, obtenção e tratamento dos dados é estimado um custo de R$ 19.2800,00 

(dezenove mil, duzentos e oitenta reais) anualmente.   

8.9. PROGRAMA DE PESQUISA E SALVAMENTO DO PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO 
- PSPA 

8.9.1. Objetivo 

Realizar pesquisas referentes ao patrimônio arqueológico pré-histórico, visando a sua 

proteção e/ou a seu salvamento. 

8.9.2. Justificativa 

O patrimônio histórico, cultural e arqueológico na área de influência direta do 

empreendimento apresenta um potencial significativo, mesmo com todas as interferências já 

ocorridas no local e pela grande presença de tecnógenos, existem alguns sítios 

arqueológicos registrados na região, mas todos fora da área de influência do 

empreendimento.  

Caso esse programa não seja executado antes do início das obras essas poderão afetar 

possíveis sítios. 
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8.9.3. Escopo 

Esta etapa refere-se à observação do trajeto do Parque Linear e áreas de intervenções, 

visando à identificação de vestígios arqueológicos. Quando necessário, serão abertas 

sondagens de 1m2, com profundidade variável, de acordo com as necessidades. 

Os transects referem-se às linhas de caminhamento nas quais, a intervalos regulares de 

40m, deverão ser feitas intervenções no solo. Essas ações compõem-se de uma limpeza do 

solo, com retirada da vegetação, e subseqüente aprofundamento até 30cm, utilizando-se de 

um enxadão. A cada três sondagens, a profundidade deverá atingir 1m, com a utilização de 

cavadeira. Caso sejam encontrados sítios arqueológicos nas proximidades da faixa de 

domínio, deverão ser realizadas sondagens semelhantes àquelas mencionadas. 

8.9.4. Instituições Envolvidas 

UFG / UCG / Agência Ambiental / IPHAN / Empreiteiras / Outros. 

8.9.5. Custos 

Estima-se um custo de R$ 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais).  
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9. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O Projeto Macambira - Anicuns refere-se à recuperação e conservação total das áreas ao 

longo das Zonas de Proteção Ambiental. Alguns pesquisadores defendem que, mesmo em 

áreas urbanas, a vegetação ciliar natural deve ser mantida intacta, o que, em tese, seria a 

solução ideal para muitos dos inúmeros impactos ambientais negativos já mencionados 

anteriormente.  

A observação de casos concretos em outras cidades mostra uma diversidade de situações 

existentes e alguns empecilhos à preservação de matas ciliares em seu estado natural, 

como a questão da segurança, questões de saúde pública, como a proliferação de vetores 

e, principalmente, a dificuldade em inibir ocupações ilegais. Todo o esforço deve ser 

conduzido pelos órgãos competentes no sentido de coibir que tais fatos aconteçam, senão 

as tentativas de preservação das áreas de interesse ambiental serão frustradas, incorrendo 

em desperdício do dinheiro público. 

Os pareceres técnicos dos levantamentos bióticos e abióticos levam à conclusão de que a 

área de estudo apresenta-se um elevado grau de antropização, com um enorme 

comprometimento da qualidade ambiental. A vegetação, os corpos hídricos e a fauna sofrem 

grande pressão antrópica nesses locais. 

O Projeto Macambira - Anicuns trará benefícios diretos ao meio ambiente, com a 

implantação de diversas medidas para conservação e recuperação das áreas degradadas e 

implantação de novas áreas de conservação ambiental. Além do melhoramento nas 

condições de drenagem, o projeto ainda prevê o controle das ocupações irregulares. 

É muito importante ressaltar a importância de um corredor ecológico interligando as UCAs 

através do Parque Linear, conforme proposto no presente estudo. Esse enorme parque 

linear será referência para as questões de preservação ambiental em pleno contexto urbano 

da capital. Além de promover o retorno gradativo da biodiversidade da fauna e flora, a 

comunidade será beneficiada como um todo, visto que a população poderá usufruir de uma 

infra-estrutura de equipamentos, tais como: parques, locais para shows, pistas de Cooper 

em uma extensa área com o ambiente mais saudável, recuperado e preservado. 
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O somatório das ações do empreendimento representa, em última análise, uma intervenção 

preventiva de conservação e recuperação ambiental, ainda mais valorizada com a criação 

das três áreas de conservação ambiental, que deverão ser objeto de planos de manejos 

específicos. 

O projeto é uma oportunidade ambiental ímpar para apropriação de áreas ainda 

desocupadas, ou pouco ocupadas, com possibilidade de desapropriação a um custo 

relativamente baixo, cujo somatório representa um ganho ambiental de grande relevância 

para a cidade, isto tudo além dos ganhos sociais com os assentamentos propostos. 

A conclusão final da equipe, considerando as medidas e programas propostos, é que o 

empreendimento é viável ambientalmente, sendo altamente positivo à comunidade 

goianiense.  
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