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Como instrumento de ordenamento territorial e de 
gestão ambiental urbana:

pressupõe mediar conflitos de interesse

ZEE Goiânia – subsídios ao debate
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• Área do Município: 726 Km²
• Área Rural: 282 Km² 38% do território total

População: 1.244.645 (IBGE, 2007)
Somente 0,66% população está na área rural

Pressões parcelamento do solo para fins urbanos.
A redução em termos absolutos da população rural do município esta 

estreitamente vinculada às políticas de parcelamento do seu solo, 
notadamente a incorporação de áreas rurais à urbana.
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O Uso da Terra com pastagem ainda é fortemente majoritário no 
município, seguido por matas e lavoras temporárias (IBGE, 2007). 

Área Rural de Goiânia – Uso da Terra
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Redução da PRODUÇÃO 
AGROPECUÁRIA deve estar 
relacionada a um encolhimento cada vez 
maior da zona rural, estreitando sua 
capacidade produtiva e, 
conseqüentemente, de atender à
crescente demanda da capital por 
produtos agropecuários; (IBGE, 2007)

Presume-se que estaria ocorrendo um 
deslocamento da atividade agropecuária 
para municípios vizinhos, portanto mais 
distantes;

Certamente que um dos principais 
efeitos econômicos deste processo seria 
o encarecimento dos produtos, face ao 
aumento da distância e, 
conseqüentemente, do frete.
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HORTIFRUTIGRANJEIROS

A Zona Rural de Goiânia vem 
destacando-se na produção de 
hortifrutigranjeiros, especialmente 
para o abastecimento da capital, 
como redes de supermercados, 
restaurantes, feiras livres e 
verdurões.  

Dados do CEASA – GO (2004), 
considera os 08 municípios da 
APA do João Leite entre os seus 
15 principais fornecedores de 
hortifrutigranjeiros, uma produção 
total de 134.335,10 toneladas, 
34,87% do total ofertado no 
Estado, tendo Goiânia uma 
participação expressiva. 
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Definição de unidades de intervenção e cenários, bem como a proposta 
de delimitação das zonas – sob a forma de mosaicos;

Foram identificadas as potencialidades e limitações dos recursos naturais 
frente ao uso e ocupação da terra levando em consideração 06 tipos de 
usos,  dos quais 03 pré-estabelecidas pelo Plano Diretor:

1. AGROPECUÁRIO             

2. AGROTURÍSTICO          

3. AGROECOLÓGICO  

Lei Complementar nº. 171/2007,
Art. 40, inciso III

CENÁRIOS DESEJÁVEIS: aptidões ambientais para uso da terra

4. Proteção e Preservação Ambiental

5. Uso Especial

6. Silvicultura



ZONA DE PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL

Zona de restrição de uso, onde são coibidas atividades 
antrópicas, e que tem por finalidade proteger espécies, 
habitats e ecossistemas, além da manutenção dos 
processos ecológicos;

Busca assegurar maior proteção aos recursos hídricos;

Contribui de forma efetiva à estabilização dos corredores 
ecológicos;     

As áreas que se encaixam nesta zona dizem respeito, em 
sua maioria, a aquelas amparadas pela legislação 
municipal e nacional, em especial: Plano Diretor; Código 
Florestal; e Sistema Nacional de Unidades de Conservação 
(SNUC).



APTIDÃO PARA USO AGROECOLÓGICO

Processo de transição de uma agricultura convencional 
para uma sustentável;

Compreendem agricultura de base ecológica e/ou 
sustentáveis, desenvolvimento rural sustentável:

• horticultura orgânica
• fruticultura (produção de frutas nativas do cerrado)
• criação de galinhas caipiras
• ovinocaprinocultura
•apicultura 
•sistemas agroflorestais, entre outras.



APTIDÃO PARA USO AGROTURÍSTICO

Atividade turística e recreativa praticada no interior de 
propriedades rurais atividade complementar pressupõe a 
existência das atividades produtivas da propriedade as 
quais permanecem como principais;

Propõe-se a ampliação da gama de atividades turísticas 
desenvolvidas no meio rural para além do Agroturismo
TURISMO RURAL entendido como qualquer atividade 
turística e de lazer realizada no meio rural: 
• Ecoturismo
• Turismo verde
• Turismo cultural
• Turismo esportivo



APTIDÃO PARA USO AGROPECUÁRIO

Qualquer trabalho relacionado às explorações 
agropecuárias; 

Cultivo do solo com culturas permanentes ou temporárias, 
inclusive hortaliças e flores, criação, recria ou engorda de 
animais domésticos de grande , médio e pequeno porte 
(bovinos, suínos, aves, peixes, crustáceos e moluscos), de 
animais silvestres (como jacarés, avestruzes, perdizes, 
capivaras, catetos, queixadas e outros), bem como a 
exploração de matas e florestas (nativas ou plantadas).



APTIDÃO PARA SILVICULTURA

Métodos naturais e artificiais de regenerar e melhorar os 
povoamentos florestais (relacionada à cultura madeireira);

No caso específico da Macrozona Rural do Barreiro, a 
proposta de aptidão para Silvicultura tem um enfoque 
sócio-econômico, onde busca o uso de áreas 
diagnosticadas com alto risco de contaminação do meio 
físico, servindo também como zona tampão e de 
amortecimento nas áreas localizadas no entorno imediato 
das “Pedreiras” situadas no município de Aparecida de 
Goiânia.



ZONA DE USO ESPECIAL

Compreende as faixas de proteção das Rodovias, 
Ferrovias e o Anel Rodoviário Metropolitano, que cortam ou 
limitam o Município de Goiânia, e que destina-se a 
propiciar o vetor de ocupação urbana, comercial e 
industrial.  (100 metros)



As potencialidades favoráveis são tratadas como atividades que 
podem ser sustentavelmente praticadas ou como atributos 
favoravelmente positivos dos recursos naturais;

As limitações ao uso produtivo, excluídas as restrições legais, são 
consideradas de acordo com a vulnerabilidade ambiental e conforme 
as deficiências do potencial produtivo dos recursos naturais;

As estratégias de uso dos recursos naturais ou visando à
manutenção de sua capacidade produtiva e do equilíbrio ambiental 
são apoiadas na capacidade de suporte de cada sistema.

CENÁRIOS PROPOSTOS – Base Conceitual

A Zona Rural deve ser considerada como espaço privilegiado de 
provimento dos serviços fundamentais para qualidade de vida da 
cidade: equilíbrio climático, produção de alimentos de alta qualidade e 
alto valor agregado e, sobretudo, produção de água.



DIRETRIZES

Premissa de se conservar/manter o 
contingente de Área Rural ainda existente 
no Município de Goiânia, objetivando a 
sustentabilidade sócio-ambiental e 
econômica; 

Prevê-se a contenção da expansão 
urbana, impedindo a ocupação das Áreas 
Rurais - a garantia da contenção da 
expansão urbana esta legalmente 
garantida no PD, que institui a densificação
da cidade construída – “cidade compacta”; 

Garantia do tratamento mais equilibrado 
do território, compatibilizando o espaço 
urbano e o rural.

Sócio-econômico

Jurídico-institucional

Ambiental
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Macrozona Rural do Barreiro – Cenário Desejável



DIRETRIZES

•Compatibilização entre as diretrizes do planejamento municipal 
e o planejamento e gestão dos recursos hídricos;

•Estimular a criação e o funcionamento dos Comitês de Bacias 
Hidrográficas preconizados pela Lei nº. 9.433, denominada “Lei 
das Águas”, que institui a Política Nacional de Recursos Hídricos 
e o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, 
aos moldes do Decreto Executivo n.º 5.580 que instituiu o 
Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Meia Ponte - COBAMP, em 
Goiás;

•Implementar um programa de revisão da legislação ambiental 
para o Município de Goiânia, com ênfase na atuação do 
Município nos processos de licenciamento de atividades e 
ordenamento do território rural, compatível com as legislações 
correlatas nas esferas Estadual e Federal;



Macrozona Rural do Lajeado – Cenário Desejável



DIRETRIZES

• Implementar os Programas de sustentabilidade sócio-
ambiental através dos Subprogramas: Subprograma de 
Gerenciamento e Proteção Ambiental, Subprograma de 
Recursos Hídricos e Subprograma de Áreas Verdes;

•Estimular a implantação de Unidades de Conservação, que 
estejam conectadas com APP e Reservas Legais contínuas 
(dentro do conceito dos Corredores Ecológicos), abrangendo as 
áreas de proteção dos recursos hídricos, e manutenção das U.C. 
já instituídas; 

•Elaboração do Plano Diretor de Recursos Hídricos para o 
Município de Goiânia;



Macrozona Rural do João Leite – Cenário Desejável



DIRETRIZES
• Possibilitar, nos instrumentos e meios de recomposição ou 
regeneração da Reserva Legal, por meio de políticas públicas 
que viabilizem esta prática, a inserção dos Corredores 
Ecológicos como condicionante a localização da Reserva Legal, 
preferencialmente nos limites das Áreas de Preservação 
Permanente, para que se possibilite a criação de maciços, o 
mais contínuo possível, ao longo dos cursos d’água;

•Recomposição florística das Áreas de Preservação Permanente 
e dos demais fragmentos de acordo com a legislação municipal, 
utilizando as espécies identificadas para cada fitofisionomia e 
promovendo a recomposição de faixas destinadas a Corredores 
Ecológicos quando for possível; 

•Estimular a transição da produção da Agropecuária 
convencional para a produção Agropecuária em bases 
sustentáveis;



Macrozona Rural do Capivara – Cenário Desejável



DIRETRIZES
• Articular e integrar as ações de gestão e proteção ambiental 
dos recursos naturais, do saneamento básico, da macro-
drenagem, do tratamento dos resíduos sólidos e monitoramento 
da poluição;

• Elaboração de um projeto de Zoneamento de Áreas Inundáveis 
para definir as políticas de uso e ocupação do solo, avaliar os 
custos das inundações e dos benefícios causados pela redução 
dos riscos das enchentes, indicar quais as medidas estruturais e
não estruturais de controle de inundações e desmoronamento, 
prestar subsídio para o plano de drenagem urbana, evitar 
problemas de saúde pública e indicar locais com maior potencial 
para implantação de áreas verdes e de lazer;

• Incentivar a substituição de insumos industriais por insumos 
obtidos por meio de práticas biológicas;



Macrozona Rural do São Domingos – Cenário Desejável



DIRETRIZES

• Desenvolvimento de ações que proporcionem a geração de 
emprego e renda para as populações rurais, conforme aptidões 
ambientais identificadas neste estudo ZEE de Goiânia, de forma 
a consolidar sua ocupação com qualidade de vida;

• Incentivar, na Zona Rural, a criação de Ecovilas, 
empreendimentos de ecoturismo e de lazer como forma de gerar 
uma alternativa rentável e sustentável ao produtor rural; 

• Estimular a certificação de produtos orgânicos e derivados de 
outros sistemas produtivos voltados à agricultura sustentável, 
estabelecendo-se com clareza os procedimentos para produção, 
processamento, embalagem, transporte e até as possibilidades 
comerciais a eles associadas;



Macrozona Rural do Alto Anicuns – Cenário Desejável



DIRETRIZES

• Assegurar a promoção e a integração entre os municípios da 
Região Metropolitana de Goiânia - RMG, em função do 
desenvolvimento sustentável da ocupação territorial; 

• Estimular o desenvolvimento da atividade turística a partir da 
identificação das possibilidades oferecidas por esta como 
geradora de emprego e renda para população, e do incentivo 
para o crescimento do setor;

•Promover a conscientização e a educação da população sobre 
a importância das questões sócio-ambientais, fazendo valer a 
Lei nº. 9.795 que institui a Política Nacional de Educação 
Ambiental no ensino formal;



Macrozona Rural do Alto Dourados – Cenário Desejável



DIRETRIZES

•Ocupar os vazios urbanos na Macrozona Construída, os 
destinando á implantação da Política Habitacional, priorizando 
as camadas de baixa renda;

• Propiciar a adequada integração territorial com as malhas 
viárias dos demais municípios da Região Metropolitana de 
Goiânia e a articulação com a malha rodoviária estadual e 
federal; 

•Concluir a implantação do Anel Rodoviário Metropolitano; 
componente da macro rede viária básica e detém a função de 
articulação de caráter inter-regional;



Macrozona Construída – Cenário Desejável
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DIRETRIZES

• Considerar as previsões legais e institucionais para a APA 
João Leite nas proposições de uso e ocupação do solo das 
Macrozonas sob sua área de influência;

•Empreender gestão junto ao MMA com vistas a cadastrar o 
Zoneamento Ecológico Econômico de Goiânia no programa 
ZEE-Brasil bem como disponibilizar as informações levantadas 
sobre o território do Município;

• Editar a legislação de ordenamento da zona rural, conforme 
prevê o Art. 79 do Plano Diretor de Goiânia, sob a ótica do 
desenvolvimento sustentável, da Agenda 21 Goiânia, do 
Estatuto da Cidade e do ZEE-Goiânia.





Produtos Gerados – Carta de Risco e ZEE

Relatório Técnico detalhado de todos os levantamentos,  
estudos e análises;

Atlas com aproximadamente 400 mapas;

Carta de Risco e ZEE de Goiânia (1:50.000 e 1:20.000);

Base de Dados Digitais e Procedimentos Metodológicos.



ARTICULAÇÃO ENTRE ESFERAS 
E MOBILIZAÇÃO SOCIAL

• Identificação das representações 
sociais institucionais envolvidas
• Disponibilização de informações
• Formação de Grupo Executivo (ou 
coordenador) para cada instrumento
• Realização de eventos técnico-
temáticos
• Elaboração de minutas de Lei 
(regulamentadoras dos 
instrumentos)
• Audiências Públicas
• Desenvolvimento de Programas, 
Planos e Projetos
• Implementação

O ZEE encontra-se na fase de 
intensificação das ações mobilização 
social e articulação institucional 
vantagem: discussões realizadas sobre 
documento técnico previamente 
elaborado.



Contato: Tatiana Sancevero Batistela

tati.s.b@brturbo.com.br

Obrigado!


