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APRESENTAÇÃO 
A Prefeitura de Goiânia vem propor um projeto de recuperação e conservação ambiental de 

uma área da bacia do ribeirão Anicuns, que drena grande parte da cidade, incluindo o 

córrego Macambira e o ribeirão Anicuns, até sua foz no rio Meia Ponte. 

O projeto abrange ações nos componentes, ambiental, habitacional, lazer, drenagem, 

saneamento básico e ambiental e melhoria de bairros, envolvendo diretamente uma extensa 

área nas regiões sudoeste, oeste e norte de Goiânia. 

O objetivo é recuperar ambientalmente uma área hoje degradada, com presença de esgotos 

domésticos e industriais, entulhos e lixo de toda ordem, em uma região adensada, 

envolvendo mais de 40 bairros.  

Deve-se destacar o alcance físico e urbanístico da recuperação de cerca de 16 km de faixas 

de proteção ambiental ao longo do córrego Macambira e ribeirão Anicuns criando um 

Parque Linear, bem como três Unidades de Conservação Ambiental e a implantação de 

núcleos habitacionais para o assentamento de mais de 3600 famílias que hoje se encontram 

em áreas de risco, em vários locais da cidade. 

O Projeto Macambira - Anicuns engloba, portanto, três grandes áreas / projetos de atuação: 

• recuperação ambiental; 

• urbanização, habitação e equipamentos urbanos; 

• melhorias de bairros. 

Visando o licenciamento ambiental das obras propostas a Prefeitura de Goiânia contratou a 

DBO Engenharia Ltda para a elaboração dos estudos ambientais (Estudo de Impacto 

Ambiental - EIA e o Relatório de Impacto Ambiental - RIMA), atendendo à legislação em vigor. 

Este RIMA é baseado no seu respectivo EIA e procura informar os principais aspectos 

ambientais do trecho estudado às pessoas interessadas. A apresentação desse RIMA 

cumpre a Resolução do CONAMA 001/86, que determina uma forma objetiva, com 

linguagem acessível, para que se compreendam as vantagens e desvantagens do projeto. 

Com essas características, o RIMA apresenta uma descrição geral do empreendimento, 

características ambientais da região de abrangência do estudo, os impactos ambientais 

significativos, as medidas mitigadoras, os programas ambientais, a conclusão e a bibliografia. 
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CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 
 

O EMPREENDIMENTO 
Trata-se de recuperação e conservação ambiental de uma extensa área envolvendo as 

margens do córrego Macambira e do ribeirão Anicuns, com ações nos componentes 

ambiental, habitacional e melhorias de bairros. 

LOCALIZAÇÃO 
A área inicia-se nas nascentes do córrego Macambira, na região sudoeste da cidade, e 

segue por esse curso d’água no sentido sul/norte, até seu encontro com o ribeirão Anicuns, 

na região noroeste. Em seguida, toma rumo oeste/leste, segue pelo ribeirão até a sua foz no 

rio Meia Ponte, na região nordeste da cidade. Figura 01. 

EXTENSÃO 
O projeto prevê a implantação de um Parque Linear com cerca de 16 km, 03 (três) áreas de 

conservação ambiental, habitações para 3.600 famílias, espaços recreativos ambientais e 

obras de melhorias de bairros. 

JUSTIFICATIVA 
O Projeto Macambira - Anicuns é uma oportunidade de repensar o espaço urbano de 

Goiânia, qualificando-o sob a ótica ambiental e urbanística, pois, é crescente a necessidade 

de ações de proteção de áreas verdes e, principalmente dos fundos de vale dos cursos 

d’água da cidade. Essas ações aliadas ao planejamento da reestruturação habitacional e da 

infra-estrutura, previstas no projeto, justificam plenamente o empreendimento. 

O projeto abrange ações nas áreas de meio ambiente, habitação, lazer, saneamento básico, 

drenagem e melhoria de bairros, envolvendo, direta e indiretamente, intervenções nas 

regiões norte, noroeste e oeste de Goiânia, implicando em benefícios ambientais, 

econômicos e sociais. 

Os benefícios ambientais podem ser resumidos em: melhoria da qualidade do ar, melhoria 

climática, proteção das águas, tratamento de esgotos, controle de inundações, redução de 

ruídos, controle de erosões, recuperação do solo, melhoria nos habitats da fauna, dentre 

outros. 

Em termos econômicos poderão os moradores remanescentes das áreas próximas serem 

incentivados para atividades como produção de alimentos (fruticultura) e produção florestal. 

Os benefícios sociais podem ser, também, resumidos em reforços para as áreas de saúde, 

educação, cultura, emprego, recreação e estética.  
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Figura 1: Mapa de Localização do Empreendimento 
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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. 

OBJETIVOS 
O objetivo geral do Projeto é implantar melhorias ambientais na região dos vales do córrego 

Macambira e do ribeirão Anicuns, visando uma melhor da qualidade de vida e a prática da 

cidadania da população local e da cidade de Goiânia, através de ações de recuperação e 

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

urbanização, construção de habitações e implantação de equipamentos recreativos 

ambientais; reforço na infra-estrutura de bairros próximos; obras de drenagem e 

saneamento; e educação ambiental.  

O Projeto Macambira - Anicuns tem como meta: 

• 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;  



                       DERMU 

RIMA - PROJETO MACAMBIRA - ANICUNS 
10 

• 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. 

CARACTERÍSTICAS GERAIS 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 para obras de melhoria de 

bairros incluindo obras de drenagem e pavimentação. Figura 02. 

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. 

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). 
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Figura 2: Projeto Global  



                       DERMU 

RIMA - PROJETO MACAMBIRA - ANICUNS 
12 

 

Áreas Habitacionais 
 
 

ÁREA LOCALIZAÇÃO/DESCRIÇÃO 

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 mecânicas de carros, bota-fora de 
entulhos, etc. As vias locais estão abertas, porém não asfaltadas. 

 

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. 
 

C 
 

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. 
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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 o 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.

 

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. 

 

Unidades de Conservação 

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

e preservadas: 

UCA DESCRIÇÃO 

1 

 

Área formada pelas nascentes do córrego Macambira envolvendo três pequenas 
drenagens: córrego Buriti, Cedro e Pindaíba. 
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2 

 

Área situada na região oeste, com 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;
 

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 estudadas para definir os usos mais adequados, que serão definidos em 

conjunto com a população envolvida, através de consultas populares previstas no projeto, 

efetuadas pela equipe da Prefeitura de Goiânia. 

Foram definidos preliminarmente sete atividades ao longo do projeto: 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.  

As três Unidades de Conservação Ambiental receberão intervenções orientadas visando a 

sua recuperação e  integração com as áreas urbanizadas dos arredores. 

O Projeto Conceitual é a versão preliminar dos estudos, serve como ponto de partida para a 

discussão da prefeitura com a população e tem os seguintes objetivos: 

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

 promover racionalmente a ocupação das áreas dos arredores; 
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 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; 

São previstos, preliminarmente, nas UCAs, os usos de educação ambiental, convivência 

com a natureza, pesquisa, recreação, atividades esportivas, apoio e administração, cursos e 

atividades econômicas visando à sustentabilidade de cada unidade. 

Drenagem 

As obras de macrodrenagem previstas resumem-se em pequenas retificações e 

regularizações dos cursos d’água, mantendo o revestimento em leito natural vegetado 

sempre que possível. 

O revestimento com gabiões ou em concreto será utilizado somente em casos excepcionais, 

nas proximidades de pontes e bueiros. Estima-se que estas intervenções não ultrapassarão 

5% da extensão dos cursos d’água. Preliminarmente está prevista a retificação de 

aproximadamente 0,7 km de leito no córrego Macambira e 1,1 km no ribeirão Anicuns. 

As pontes e bueiros existentes no trecho, em sua quase totalidade, estão em boas 

condições. Portanto deverão ocorrer intervenções pontuais, como: na ponte de ligação do 

Jardim Leblon com a região da Cidade Jardim pela Av. Macambira (sobre o ribeirão 

Anicuns), que será elevada e ampliada, já que possui apenas uma pista; na ponte da Av. 

Marechal Rondon (sobre o ribeirão Anicuns) que será, também, elevada, pois durante 

chuvas intensas as águas atingem a sua parte inferior; e a ponte da Av. Nerópolis deverá 

ser objeto de estudos, considerando que, durante chuvas intensas, a obra chega a ser 

coberta pelas águas do ribeirão Anicuns. 

Também estão projetados e previstos uma ponte sobre o ribeirão Anicuns, ligando a região 

da Vila Santa Helena ao setor Gentil Meireles/Vila Clemente, e um bueiro no córrego 

Macambira, com objetivo de dar continuidade à rua Egerineu Teixeira (ligação da Vila Mauá 

ao Parque Industrial). 

Saneamento 

A SANEAGO já implantou uma rede de interceptores de esgoto para encaminhamento para 

a nova Estação de Tratamento de Esgotos - ETE - recentemente inaugurada, no trecho do 

projeto Macambira – Anicuns. Falta apenas o interceptor da margem esquerda do ribeirão 

Anicuns, cujo projeto já se encontra elaborado. A obra encontra-se licenciada pela Agência 

Ambiental de Goiás, através da Licença de Instalação nº 058/96 (processo nº 6301.364/92). 
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Melhorias de Bairros 

O componente Melhorias de Bairros é um conjunto de obras nos bairros próximos, com 

objetivo de atender carências locais 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. 

ÁREA DE INFLUÊNCIA 
Devido ao alcance das obras de recuperação ambiental, urbanização e melhoria de bairros, 

com benefícios indiretos para todo o núcleo urbano de Goiânia, este será adotado como a 

área de influência indireta do empreendimento. 

Considerou-se como área de influência direta do empreendimento a área diretamente 

afetada pelas obras, correspondente a uma faixa de aproximadamente 50 m em cada 

margem do córrego Macambira e de 100m do ribeirão Anicuns, mais as áreas destinadas a 

unidades de conservação ambiental e a habitações. Figura 03.  

CARACTERÍSTICAS AMBIENTAIS 
As características ambientais consideradas nos três meios afetados referem-se à área de 

influência do projeto e resumem os dados do diagnóstico ambiental do EIA. 
 

MEIO FÍSICO 
 

Clima 

Com relação a alterações climáticas referentes à série histórica de 1939 a 1987 em Goiânia, 

constatou-se alterações consideráveis na temperatura, 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; 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 de 2ºC. 
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Figura 3: Área de influência 
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A umidade relativa do ar, que no início encontrava-se acima da média da referida série 

(entre 70 a 75%), a partir de 1966, apresentou uma tendência decrescente (entre 60 a 65%), 

reflexo do aumento do calor sensível associado ao índice de concreto, bem como à redução 

da cobertura vegetal.  

As precipitações apresentaram uma média histórica (1939 a 1987) de 1.505,7mm. Desde 

então tendem a uma maior concentração, o que implica torrencialidades (concentrações de 

chuvas) com conseqüências catastróficas, sobretudo para os fundos de vale, onde a água 

escoada é conduzida, favorecida pela impermeabilização das superfícies pela ocupação 

humana. Atualmente registram-se oscilações em relação à média da série (1939/87), indo 

de 1.347,2 mm (estação Aeroporto Santa Genoveva) a 1.424,1 mm (estação Fazenda Capivara). 

O município de Goiânia encontra-se caracterizado por um clima úmido com temperatura mensal 

sempre superior a 18OC e com uma estação seca durante cinco meses (maio a setembro). 

Hidrogeologia 

Na região ocorrem as duas unidades armazenadoras e fornecedoras de água subterrânea 

(aqüíferos): uma ligada ao manto de intemperismo (solo, rocha alterada e aluviões), 

denominada de aqüífero de domínio poroso, e outra mais profunda, denominada de aqüífero 

de domínio fraturado.  

Os tipos porosos são aqüíferos livres de pequena profundidade, que são influenciados pelas 

variações climáticas, apresentam flutuações do nível freático e são muito suscetíveis à 

contaminação, principalmente nas regiões com maior ocupação humana. Esses 

reservatórios subterrâneos apresentam espessuras que variam de poucos centímetros a até 

50 metros e são de grandes extensões.  

No meio aqüífero fraturado, a água encontra-se em espaços representados por fissuras ou 

fraturas, juntas ou ainda em falhas. Com raras exceções, o aqüífero está limitado a 

profundidades de 150 metros e apresentam poços com vazões superiores a 10.000 l/h, 

sendo que a grande maioria apresenta vazões entre 1.000 e 2.500 l/h. 

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, 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 4 – Mapa Geológico. 
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Figura 4: Mapa de Geologia 
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Geomorfologia 

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, do outro.  

O Complexo Goiano é composto por um conjunto de rochas cristalinas submetidas a 

metamorfismo de grau médio a alto, e o Grupo Araxá ocorre na porção meridional do 

município.   

Com base em Casseti & Nascimento (1991, apud Casseti, 1992), são identificadas cinco 

unidades morfológicas no município: Planalto Dissecado de Goiânia (920-950 metros), 

Chapadões de Goiânia (860-900 metros), Planalto Embutido de Goiânia (750-800 metros), 

Terraços e Planícies da bacia do rio Meia Ponte e Fundos de Vales (700-720 metros). 

Figura 5.  Mapa de Geomorfologia. 

Solos 

No local do empreendimento, ocorrem solos minerais e orgânicos intercalados, e em 

sucessão na maioria das vezes em trechos curtos. Estão presentes as seguintes classes de 

solos: 

a)  Latossolos Amarelos: são solos minerais, profundos e bem drenados, que possuem 

boa resistência física, suportando bem obras civis, além de admitirem a 

compactação;  

b)  Podzólicos Amarelos: são profundos e bem drenados, também possuem boa 

resistência física para suportar obras civis, além de admitirem a compactação; 

c)  Cambissolos: são solos que apresentam boa resistência física para suporte de obras 

civis e admitem bem a compactação; 

d)  Solos Gley Pouco Húmicos: são solos que não oferecem boa resistência física para 

suportar edificações, aterros e compactações;  

e)  Solos orgânicos ou turfosos: são solos que não oferecem sustentação física para 

edificações, aterros e não admitem compactações;  

f)  Areias Quartzozas(Neossolos quartzarenos): esses materiais também não oferecem 

condições de suporte físico para edificações ou aterros e não admitem compactação; 

g)  Depósitos de Entulhos: em vários locais; existem depósitos de entulhos sólidos 

provenientes da construção civil, dispostos sobre os solos, visando aterrá-los ou 

conter o avanço das erosões.  Figura 6. Solos – classes predominantes. 
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Figura 5: Mapa de Geomorfologia DA AII 
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Figura 6: Mapa de Solos 
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Qualidade das Águas 
O ribeirão Anicuns é o curso d’água que drena a maior parte da área urbana de Goiânia e, 

por isso, apresenta diversos problemas ambientais, como o lançamento de esgotos sem 

tratamento, elevada quantidade de pontos com processos erosivos, ocupação desordenada 

das margens, entre outros. O processo de urbanização das margens do ribeirão e de seus 

afluentes determinou a descaracterização total da vegetação que existia, destruindo as 

faixas ciliares. 

Para avaliar as condições atuais da qualidade das águas do córrego Macambira e do 

ribeirão Anicuns, foram coletadas e analisadas amostras de dois pontos no córrego 

Macambira e três no ribeirão Anicuns, durante o mês de agosto de 2003. 

Esse estudo demonstrou uma significativa deterioração da qualidade da água nos dois 

corpos hídricos estudados. Entre as 21 variáveis físico-químicas mensuradas, seis 

apresentaram valores fora dos limites recomendados pela resolução 020/1986 do CONAMA. 

Observou-se um padrão de diminuição da qualidade da água, no sentido nascente – foz, em 

ambos os cursos d’água, com uma maior magnitude no ribeirão Anicuns.  

A temperatura da água variou entre 21,8 e 27,2ºC, sendo que os valores mais elevados 

foram registrados no ribeirão Anicuns. O aumento dos valores de temperatura pode estar 

associado ao horário das coletas e à contaminação por poluentes orgânicos.  

Ficou registrada uma grande deterioração da qualidade da água dos dois córregos, 

principalmente no ribeirão Anicuns. Porém, as medidas de conservação a serem adotadas 

pelo Projeto Macambira - Anicuns, aliadas ao funcionamento da Estação de Tratamento de 

Esgotos de Goiânia, poderão reverter esta situação, refletindo numa melhoria da qualidade 

de vida da população. 

 

 

Figura 7: Ponto de coleta no ribeirão 
Anicuns 
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Figura 8: Ponto de coleta no córrego 
Macambira 

 

 

MEIO BIÓTICO 
 

Flora 

O levantamento para caracterizar a flora foi realizado nas áreas de maior importância em 

termos de constituição florística, nas áreas de influência direta e indireta do 

empreendimento. Após a implantação do projeto, o Parque Linear, será um corredor 

ecológico, que irá promover a ligação entre as Unidades de Conservação propostas. 

- UCA (1) Córrego Macambira (02 pontos de amostragens) 

O ponto amostrado está localizado 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. É constituído 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.    

- UCA (2) Morro do Mendanha 

Com o levantamento realizado no morro do Mendanha, foram registradas 63 espécies, 

sendo que em geral foi encontrada uma pequena área antropizada. A parte superior do 

morro encontra-se em boas condições, apresentando matas nativas do Cerrado. A parte 

inferior é composta por pastagens com ausência total de árvores.  

- UCA (3) Goiânia II / Meia Ponte 

A reserva apresenta um elevado grau de alteração decorrente da ação de retirada das 

espécies de interesse econômico anteriormente encontradas na mata ciliar, de introdução 

de vegetação exótica, de construção de cercas vivas, dentre outros impactos. Esses 

impactos não diminuem a importância dessa vegetação, em razão da baixa freqüência de 

áreas como essas nos centros urbanos.  
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A tipologia vegetacional detectada é a de Floresta Estacional Semidecidual, onde os 

indivíduos remanescentes ainda determinam as características naturais desta área. É uma 

importante mancha de flora no município de Goiânia, que deve ser preservada. Foram 

encontradas 73 espécies. 

- Margens do Macambira  

Este trecho apresenta-se com a flora característica de ambientes antropizados, com as 

margens do córrego invadidas por moradores em áreas bastante próximas ao curso d’água. 

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.  

- Margens do Ribeirão Anicuns 

O Anicuns tem atualmente suas margens desprovidas de matas ciliares, ocorrendo somente 

algumas manchas esparsas ao longo dessa sub-bacia.  

A amostragem da flora foi realizada próximo às margens do ribeirão Anicuns, em uma área 

de concentração acentuada de indústrias e residências, apresentando um elevado nível de 

antropização, sendo principalmente constituída por vegetação introduzida, com poucas 

variedades e quantidades de espécies.  

Fauna 

O trabalho procurou amostrar e dimensionar a fauna de vertebrados terrestres das duas 

sub-bacias dos mananciais envolvidos, e, com isso, propor medidas para sua manutenção e 

preservação. 

Herpetofauna 

Para os anfíbios, foram registradas três famílias, sendo cinco espécies (uma de sapo; três 

de perereca e uma de rã). Para répteis, foram encontradas três famílias, sendo cinco 

espécies (uma espécie de lagartixa de parede; duas espécies de calango; uma de teiú e 

uma de serpente). As espécies registradas são distintas e generalistas, indicando o grau de 

degradação do ambiente em Goiânia.  

Avifauna 

Nos levantamentos, foram observadas 76 espécies distribuídas em 30 famílias. Este grupo 

juntamente com a herpetofauna representam uma fauna relativamente diversa, o que enfatiza 

a necessidade da conservação local e mesmo da ampliação das áreas de conservação.  
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Mastofauna 

Para mamíferos, foram registradas apenas cinco espécies de três famílias distintas, que 

foram observados no local (duas espécies de preá; duas de gambá e uma de mico estrela), 

o que não permite fazer muitas análises sobre os pontos amostrados, a não ser constatar 

seu péssimo estado de conservação, onde serão necessários planos eficazes de 

conservação e preservação. 

O estudo demonstra a urgência de medidas que preservem e conservem a fauna local. 

Muitos autores enfatizam a importância da preservação das comunidades faunísticas 

urbanas, argumentando que a perda de algumas populações podem resultar em uma 

grande desestabilização de comunidades ecológicas naturais. Assim são muitas as razões 

para se proteger a diversidade em áreas urbanas pelos benefícios que trazem como a 

melhora do microclima (redução significativa das temperaturas ambientes), em áreas 

próximas aos parques urbanos.  

MEIO ANTRÓPICO 
 

Demografia 

A área de influência direta do Projeto Macambira - Anicuns compreende aproximadamente 

500 ha nas regiões norte, oeste e sudoeste 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 da população foi feita a partir de pesquisa primária, onde se usou uma amostra 

de 14% das residências (241), perfazendo um total de 871 pessoas, distribuídas em 248 

famílias. 

Composição da Amostra 
Tipo Famílias % 

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 

A distribuição da população por sexo aponta uma superioridade de homens (51,78%), 

contrariando a tendência observada no município de Goiânia. 

A análise da população por faixa etária indica alto contingente de população jovem: 30,54% 

dos habitantes tem até 18 anos; este percentual sobe para 66,82%, até os 40 anos. Fato 

importante no sentido de definir políticas públicas e indicar projetos e ações nos setores 

educacional, saúde, esporte, lazer e trabalho que interferem diretamente na qualidade de 

vida da comunidade. 
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O tamanho médio da família predominante é de 3,5 pessoas, ou seja, situa-se na faixa de 2 

a 4 pessoas por família (65,72%), equivalente à encontrada em Goiânia, de 3,48 habitantes 

por domicílio. 

Da população residente, predomina a do Estado de Goiás. Dos chefes de família 

pesquisados, 66,94% vieram do próprio estado, 11,29%, de Mato Grosso, 4,03%, da Bahia, 

e 2,63%, de São Paulo. 

Constatou-se na área uma certa consolidação de sua ocupação, 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. 

A pesquisa sócio-econômica realizada identificou 132 imóveis com atividades produtivas, 

predominando os setores de serviços, comércio e indústria; apenas 06 atuam na 

agropecuária. 

A estrutura produtiva é de baixa remuneração, vez que as atividades ali desenvolvidas não 

utilizam mão de obra nem tecnologia especializadas, e nem requerem grandes 

investimentos. 

Trabalho, Emprego e Renda 

O levantamento sócio-econômico 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. 

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). 

Os chefes de família obtêm sua renda na prestação de serviços, comércio, atividades do lar 

e autônomos, todas exigem pouca qualificação e, portanto, são mal remuneradas. 

Constatou-se que o rendimento médio das famílias é baixo. Sendo que 52,82% possuem 

renda média de até 3 salários mínimos demonstrando que existe na área uma concentração 

de famílias sobrevivendo 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. 
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Habitação 

O Quadro Fundiário atual da área é uma conseqüência de seu processo de ocupação. Boa 

parte foi parcelada na década de 50, sendo que algumas porções, próximas ao leito dos 

cursos d’água, foram destinadas a chácaras. Essas por sua vez, em grande parte, já foram 

desmembradas e transformadas em lotes convencionais sem a devida regularização.  

Tabela 1: 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  

Quanto à Condição de Ocupação dos imóveis, observou-se na área 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). Verificou-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. 

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. 

Quanto à cobertura das edificações 54,03% dos chefes de domicílios afirmaram que estas 

são de telha de barro, 37,50% utilizam fibra cimento e os restantes outros materiais. 

Infra-estrutura 

A pesquisa primária demonstrou que 84,27% das vias estão pavimentadas e 81% contam 

com drenagem pluvial. 

Em termos de saneamento básico a residências apresentam-se com 77,82% dos domicílios 

com abastecimento público de água tratada, desses, 3,63% com ligações coletivas, 14,52% 

usam cisterna individual, 6,45%, cisternas coletivas e 1,21%, outras formas de abastecimento.  

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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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.  

O atendimento com energia elétrica atende a 99,60% dos domicílios, desses, 6,05%, com 

ligações coletivas e 93,55%, individuais.  

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.  

PROGNÓSTICO 
A forma desordenada como vem ocorrendo o crescimento urbano de Goiânia, não 

considerando as características naturais do meio ambiente, muitas vezes aliada à falta de 

infra-estrutura e conscientização da comunidade, vem ocasionando impactos negativos para 

a qualidade ambiental. 

A ocupação não criteriosa de áreas marginais aos cursos d’água tem como conseqüências 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 

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” 

O empreendimento será implantado em uma área densa, de ocupação consolidada e com 

predominância de população de renda baixa, principal agente de ocupação irregular. 

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 lazer e de infra-estrutura comunitária. Todas essas obras terão, em 

um primeiro momento, impactos negativos, porém, após essa fase de implantação, os 

impactos positivos advindos da melhoria ambiental em muito superarão os negativos. 

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 Macambira - 

Anicuns, suas respectivas medidas mitigadoras ou otimizadoras e os programas ambientais 

que consolidam as medidas propostas. 
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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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PROGRAMAS AMBIENTAIS 
 

PROGRAMA CUSTO RESPONSÁVEL ESCOPO 

PGA - Programa 
de Gestão 
Ambiental 

Inserido no 
gerenciament
o do programa 

como um 
todo. 

UGP - Unidade 
Gestora do 
Programa 

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. 

PCS - Programa 
de Comunicação 

social 
R$ 350.000,00 

SECOM / 
SEMMA / Sec. 
de Educação. 

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. 

PEA - Programa 
de Educação 

Ambiental 
R$ 250.000,00 

Grupo Gestor do 
Programa de 

Educação 
Ambiental 

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. 

PAI - Programa 
de Articulação 
Institucional 

 
UGP - Unidade 

Gestora do 
Programa 

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. 

PCAO - Programa 
de Controle 

Ambiental das 
Obras 

R$ 250.000,00 

Empreiteiras / 
COMOB / 
DERMU / 

SMS/COMURG/
SEMMA. 

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.    

PRB - Programa 
de Recuperação 

de Bota-Fora e de 
Passivos 

Incluso no 
custo total das 

obras. 

Empreiteiras / 
SEMMA / 
COMURG 

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. 

PAAR - Programa 
de Ações  para 
Relocalização e 
Reinstalação de 

Negócios 

Na 
dependência 

de 
negociações 
da prefeitura 

com 
moradores. 

COMOB / 
SEDEM 

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 

PSPI - Programa 
de Salvamento do 

Patrimônio 
Arqueológico 

R$ 135.000,00 

UFG / UCG / 
Agência 

Ambiental / 
IPHAN / 

Empreiteiras / 
Outros. 

Realizar pesquisas referentes ao patrimônio arqueológico pré-
histórico, visando a sua proteção e/ou a seu salvamento. 

PMQA - 
Programa de 

Monitoramento da 
Qualidade das 

Águas. 

R$ 19.2800,00 SEMMA 
Verificar os efeitos do Projeto Macambira - Anicuns sobre a qualidade 
ambiental do córrego Macambira e ribeirão Anicuns, e áreas 
adjacentes. 
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CONCLUSÃO 
O Projeto Macambira - Anicuns é basicamente um conjunto de ações com reflexos 
amplamente positivos quanto ao aspecto ambiental, pois enfoca principalmente a 
regeneração e conservação de áreas ao longo do córrego Macambira, Ribeirão Anicuns e 
locais lindeiros a este, como a criação das UCAs e as melhorias de bairros.  

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 e, principalmente, a dificuldade 
em inibir ocupações ilegais.  

O diagnóstico ambiental concluiu que a área de estudo apresenta-se degradada, com 
comprometimento da qualidade ambiental. A vegetação, os corpos hídricos e a fauna 
sofreram grande pressão pela presença humana 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 preservação. Além do melhoramento nas condições de 
escoamento das águas de chuvas, o projeto ainda prevê o controle das ocupações 
irregulares (invasões) e melhoria no tráfego local e de parte da cidade como um todo.  

É muito importante a proposta de implantar um parque linear interligando as unidades de 
conservação ambientais propostas, pois, além de promover o retorno gradativo da flora e da 
fauna, toda a cidade será beneficiada, visto que, a população poderá ter acesso à 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. 

O projeto é uma oportunidade para apropriação de áreas ainda desocupadas, ou pouco 
ocupadas, cujo somatório de ações propostas representa um ganho ambiental além dos 
ganhos sociais.  

Esses impactos ambientais positivos podem ser resumidos em: melhoria da qualidade do ar, 
melhoria climática, proteção das águas, tratamento de esgotos, controle de inundações, 
redução de ruídos, controle de erosões, recuperação do solo, melhoria nos habitats da 
fauna, dentre outros. 

Os benefícios sociais serão principalmente os seguintes: reforços para as áreas de saúde, 
educação, cultura, emprego, recreação e estética.  

A conclusão final da equipe, considerando as medidas e programas propostos, é que o 
empreendimento é viável ambientalmente  



                       DERMU 

RIMA - PROJETO MACAMBIRA - ANICUNS 
33 

BIBLIOGRAFIA 
ALMEIDA F.º, G. S. de. Diagnóstico, prognóstico e controle de erosão. VII Simpósio Nacional de Controle de erosão. ITP, São 
Paulo, 2001.     

BEZERRA, E.L. et. al. - Uso Potencial da Terra. In: Brasil. Ministério das Minas e Energia. Secretaria Geral. Projeto 
RADAMBRASIL. Rio de Janeiro. 1983. (Levantamento de Recursos Naturais, 23). 

BRADY, N.C. Natureza e Propriedades dos Solos. Livraria Freitas Bastos. 5.ª Edição. Rio de Janeiro, 1.979.  

Casseti, V. & Nascimento, M.A.L.S. do. A importância da geomorfologia nos estudos de risco urbano: o caso de Goiânia. Anais 
do IV Simpósio de Geografia Física Aplicada, p. 374-381. Porto Alegre, 1991.  

Casseti, V. & Nascimento, M.A.L.S. do. A importância da geomorfologia nos estudos de risco urbano: o caso de Goiânia. Anais 
do IV Simpósio de Geografia Física Aplicada, p. 374-381. Porto Alegre, 1991.  

Casseti, V. & Nascimento, M.A.L.S.do. Geomorfologia do município de Goiânia: subsídios para a elaboração da carta de risco 
de Goiânia. IPLAM, 1991. 

Casseti, V. & Nascimento, M.A.L.S.do. Geomorfologia do município de Goiânia: subsídios para a elaboração da carta de risco 
de Goiânia. IPLAM, 1991. 

Casseti, V. Geomorfologia do município de Goiânia-GO. Boletim Goiano de Geografia, Goiânia, 12(1):65-85, jan/dez., 1992. 

Casseti, V. Geomorfologia do município de Goiânia-GO. Boletim Goiano de Geografia, Goiânia, 12(1):65-85, jan/dez., 1992. 

Cunha, B.C.C. da. Impactos sócio-ambientais decorrentes da ocupação da planície de inundação do ribeirão Anicuns: o caso 
da Vila Roriz. Dissertação de Mestrado. IESA-UFG, Goiânia, 2.000. 

Cunha, B.C.C. da. Impactos sócio-ambientais decorrentes da ocupação da planície de inundação do ribeirão Anicuns: o caso 
da Vila Roriz. Dissertação de Mestrado. IESA-UFG, Goiânia, 2.000. 

Cunha, B.C.C. da; Barbosa, N.S.; Pereira, L.G. da M.; Nascimento, M.A.L.S.; Lobato, B.M.B.. Podestá Filho, J.A. de; 
Tarapanoff, I; Magnano, H.. Saneamento básico e problemas ambientais em Goiânia. - 1992. Estudos e Pesquisas Informação 
Geográfica n. 1. IBGE, DIGEO, Rio de Janeiro, 1999. 

Cunha, B.C.C. da; Barbosa, N.S.; Pereira, L.G. da M.; Nascimento, M.A.L.S.; Lobato, B.M.B.. Podestá Filho, J.A. de; 
Tarapanoff, I; Magnano, H.. Saneamento básico e problemas ambientais em Goiânia. - 1992. Estudos e Pesquisas Informação 
Geográfica n. 1. IBGE, DIGEO, Rio de Janeiro, 1999. 

CUNHA, BERNARDO CRISTÓVÃO COLOMBO DA. Impactos Sócio-Ambientais Decorrentes da Ocupação da Planície de 
Inundação do Ribeirão Anicuns: O Caso da Vila Roriz. Tese de Dissertação. Universidade Federal de Goiás. Instituto de 
Estudos Sócio-Ambientais - IESA. Programa de Pesquisa e Pós-graduação em Ggeografia. Goiânia,2000. 

FAGERIA, N. K.  Solos Tropicais e Aspectos Fisiológicos das Culturas. EMBRAPA - Departamento de Publicações - 1989. 

FEITOSA, F. A. C. et  FILHO, J. M. - Hidrogeologia - Conceitos e Aplicações - CPRM, LABHID - UFPE. Fortaleza, 1997.  

FILHO, N.F et al. - Alterações no Meio Físico Decorrentes de Obras de Engenharia. IPT - Boletim 61, São Paulo, 1992.  

Fornasari Filho, N.; Braga, T. de O. Galves, M.L.; Bitar, O.Y.; Amarante, A. Alterações no meio físico decorrentes de obras de 
engenharia. IPT, Boletim 61, S. Paulo, 1992.  

IBGE - Censo Demográfico de Goiás - 1970, 1980, 1991 e 2000-Contagem da População de 1996. 

IBGE. Zoneamento Ecológico-Econômico da Área do Aglomerado Urbano de Goiânia. Goiânia, 1994.  

Instituto Polis (Coordenação) - Regularização da Terra e da Moradia - O Que é e Como Implantar - 2002. 

IPEA/IBGE/UNICAMP - Projeto Caracterização e Tendências da Rede Urbana do Brasil. Relatório 9 - 1999. 

LUME/FAUUSP/FUPAM - Pesquisa: Política Urbana Metropolitana - Programa Primeiro Encontro das Metrópoles Brasileiras - 
2001. 

M. N. Pinto et all.  Cerrado: caracterização, ocupação e perspectivas, 2.ª ed. Brasília, SEMATEC/UnB. 1.984. 

MORETON L.C. Programa levantamentos Geológicos Básicos do Brasil. Goiânia - Folha SE.22-X-B-IV.  Estado  de  Goiás.  
Escala 1:100.000. Org. por Luiz Carlos Moreton. Brasília. DNPM/CPRM, 1994. 



                       DERMU 

RIMA - PROJETO MACAMBIRA - ANICUNS 
34 

NOVAES, A.S.S. et. al.  Pedologia.  In:  Brasil.  Ministério das Minas e Energia. Secretaria Geral. Projeto RADAMBRASIL. Rio 
de Janeiro, 1983. (Levantamento de Recursos  Naturais, 31). 

PNUD/IPEA/FJP - Atlas de Desenvolvimento Humano no Brasil. 

Projeto RADAMBRASIL 1983. Ministério das Minas e Energia. Secretaria Geral. Folha SE-22, Goiânia. Geologia, 
Geomorfologia, Pedologia e Vegetação. Rio de Janeiro, 1983.  

ROCHA, J.S.M. Manual de Projetos Ambientais - Universidade Federal de Santa Maria. Imprensa Universitária. 1997. 

SEPLAM - Radiografia Sócio-Econômica do Município de Goiânia - Goiás - 2002. 

SEPLAN/GO - Goiás em Dados - 2003. 

SEPLAN-GO/SEPIN - Perfil Sócio-Econômico de Goiânia - 2002 

SIG-GOIÁS - Diagnóstico Hidrogeológico da Região de Goiânia. Secretaria de Industria e Comércio - Superintendência de 
Geologia e Mineração. Goiânia, 2003. 

SMO/COMOB - Programa Estratégico Municipal de Assentamentos Subnormais de Goiânia - 2001 - Programa Habitar 
Brasil/BID. 

SMO/COMOB - Projeto Dom Fernando - Dezembro de 2001. 

ABNT, 1987. Preservação e técnicas de amostragem de efluentes líquidos e corpos receptores. Associação Brasileira de 
Normas Técnicas, Rio de Janeiro, 22p. 

APHA, 1995.  Standard methods for the examination of water and wastewater. 19ª ed., Washington. American Public Health 
Association. 

Callisto, M. & F. A. Esteves, 1998. Categorização funcional de macroinvertebrados bentônicos em quatro ecossistemas lóticos 
sob influência das atividades de uma mineração de bauxita na Amazônia Central (Brasil). In: Nessimian, J. L. & A. L. Carvalho. 
(eds.). Ecologia de insetos aquáticos. Series Oecologia Brasiliensis, 5: 223-234. PPGE-UFRJ. Rio de Janeiro. 

Esteves, F. A., 1998. Fundamentos de Limnologia. 2ª ed. Interciência, Rio de Janeiro, 602p. 

Goiânia, 2003. Projeto básico de reurbanização dos vales do Macambira e Anicuns. Prefeitura Municipal de Goiânia. 

Junqueira, M.V., Amarante, M C., Dia, C. F. S. & França, E. S., 2000. Biomonitoramento da qualidade das águas da bacia do 
Alto Rio das Velhas (MG/Brasil) através de macroinvertebrados. Acta Limnol. Bras. 12(1): 73-87. 

Kuhlmann, M.L, Hayashida, C.Y. & Araújo, R.P.A., 2000. Using Chironomus (Chironomidae: Diptera) mentum deformities in 
enviromental assesment. Acta Limnol. Bras., 12:55-61. 

BARBOSA, Mariza O.; VIANA, Sibeli A.. Projeto de Levantamento e Resgate do Patrimônio Arqueológico da Área Diretamente 
Afetada pela Construção da Barragem no Ribeirão João Leite - GO. In: 2º Relatório Trimestral. Goiânia: 
IGPA/UCG/FA/SANEAGO, agosto/ 2003. 

BARBOSA, Mariza O.; VIANA, Sibeli A.. Projeto de Levantamento e Resgate do Patrimônio Arqueológico da Área Diretamente 
Afetada pela Construção da Baragem no Ribeirão João Leite - GO. In: Relatório de Levantamento. Goiânia: 
IGPA/UCG/FA/SANEAGO, março/ 2003. 

CALDARELLI, Solange B. Avaliação dos Impactos de Grandes Empreendimentos sobre a Base de Recursos Arqueológicos da 
Nação: conceitos e aplicações. In: Atas do Simpósio sobre Política Nacional do Meio Ambiente e Patrimônio Cultural. Goiânia: 
IGPA/UCG, 1997. 

CHEMEKOV, Y. F. Technogenic deposits. In: INQUA CONGRESS, 11. Abstracts. Moscow, v.3, p.62, 1982. 

CHMYZ, Igor et al. Curso de Aperfeiçoamento em Métodos e Técnicas Arqueológicas - Relatório e Nota Prévia sobre a Fase 
Cachoeira. Goiânia: Museu Antropológico/UFG, 1975. 

COSTA, Diogo M.; TOCCHETTO, Fernanda B. Programa de Arqueologia Urbana do Município de Porto Alegre. In: II SALÃO E 
II FEIRA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA LA SALLE. Porto Alegre. 1999. 

CURY, Isabelle (org.). Carta para a proteção e a gestão do patrimônio arqueológico - Carta de Lausanne. In: Cartas 
Patrimoniais, 2 ed. Rio de Janeiro: IPHAN, 2000. 



                       DERMU 

RIMA - PROJETO MACAMBIRA - ANICUNS 
35 

CUNHA, B. C. C. Impactos sócio-ambientais decorrentes da ocupação da planície de inundação do ribeirão Anicuns: o caso da 
vila Roriz. Dissertação de Mestrado. Goiânia: UFG, 2000. 

FENSTERSEIFER, Ellen; SCHMITZ, Pedro I. Fase Iporá: uma fase Tupiguarani no sudoeste de Goiás. In: Anuário de 
Divulgação Científica. Goiânia: IGPA/UCG, 1975. 

HORTA, Maria de L. P.; GRUNBERG, Evelina; MONTEIRO, Adriane Q. Guia Básico de Educação Patrimonial. Brasília: IPHAN, 
1999. 

JULIANI, Lúcia de Jesus C. O. Avaliação de impactos arqueológicos de empreendimentos urbanísticos e medidas mitigadoras 
aplicáveis. In: Atas do Simpósio sobre Política Nacional do Meio Ambiente e Patrimônio Cultural. Goiânia: IGPA/UCG, 1997. 

MARTINS, Gilson R. Avaliação de impactos arqueológicos de empreendimentos regionais e medidas mitigadoras aplicáveis. In: 
Atas do Simpósio sobre Política Nacional do Meio Ambiente e Patrimônio Cultural. Goiânia: IGPA/UCG, 1997. 

MELLO, Paulo J. C.; MENDONÇA, Paulo C. A. et al. Projeto de Levantamento, Monitoramento e Resgate do Patrimônio 
Arqueológico - trecho Anápolis-Rianápolis. Sub-trecho 1 - km 0 ao km 53. In: Relatório de Levantamento. Goiânia: 
UCG/IGPA/FA/VALEC, 2001. 

MELLO, Paulo J. C.; MENDONÇA, Paulo C. A. et al. Projeto de Levantamento, Monitoramento e Resgate do Patrimônio 
Arqueológico - trecho Anápolis-Rianápolis. Sub-trecho 1 - km 0 ao km 53. In: Relatório Semestral do Resgate. Goiânia: 
UCG/IGPA/FA/VALEC, 2002. 

MELLO, Paulo J. C. et al. Levantamento e Resgate do Patrimônio Arqueológico da Área Diretamente Afetada pela Usina 
Hidrelétrica Corumbá (GO). In: Relatório Final. Goiânia: IGPA/UCG/FURNAS, 1996. 

MINISTÉRIO PÚBLICO. A Carta de Goiânia, 2003. Disponível em http//www.mp.go.gov.br. Acesso em 12 de novembro de 
2003. 

MIRANDA, Avelino F. et al. Relatório Ferrovia Norte-Sul - Subárea 1 da Área 1 - trecho Senador Canedo. Goiânia: IGPA/UCG, 
1990. 

OLIVEIRA. A. M. S. Depósitos tecnogênicos e assoreamento de reservatórios: exemplo do reservatório de Caçapava, Rio 
Paranapanema, SP/PR. Tese de Doutorado. São Paulo: USP, 1994. 

OLIVEIRA, Jorge E.; VIANA, Sibeli A.. O Centro-Oeste antes de Cabral. In: Revista USP, 44. São Paulo: USP, 2000. 

RUBIN, J. C. R. de. Sedimentação quaternária, contexto paleoambiental e interação antrópica nos depósitos aluviais do alto  rio 
Meia Ponte - Goiás/GO. Tese de Doutorado. Rio Claro: UNESP, 2003. 

SCHATAMACHIA, M. C. M. (org.) Gasoduto Paulinia-Brasília: potencial arqueológico do trecho Minas Gerais/Brasília. São 
Paulo, USP/Petrobrás, 1995. (mimeo) 

SCHMITZ, Pedro I. et. al. Arqueologia do Centro Sul de Goiás. In: Pesquisas, Antropologia, v.33. São Leopoldo: IAP, 1982. 

SCHMITZ, Pedro I. Arqueologia de Goiás: seqüência cultural e datação de C-14. In: Anuário de Divulgação Científica. Goiânia: 
IGPA/UCG, 1976-77. 

SILVA, Rosiclér T. et al. Resgate dos Sítios Gengibre e Lourenço. Goiânia: IGPA/UCG/DERGO, 1997. 

TER-STEPANIAN, G. Beginning of the Tecnogene. Bulletin I. A. E. G. n.38, p.133-142, 1988. 

VIANA, Sibeli A.. Relatório Final Levantamento Arqueológico nas Nascentes do Rio Vermelho/ GO. Goiânia: IGPA/UCG, 2003. 

VIANA, Sibeli; BARBOSA, Mariza; MELLO, Paulo J. Projeto de Resgate Arqueológico do Sítio Vale dos Sonhos. Goiânia: 
IGPA/ UCG, 2001. 

VIANA, Sibeli; BARBOSA, Mariza; MELLO, Paulo J. Projeto de Resgate Arqueológico do Sítio Vale dos Sonhos. In: Relatório 
Parcial. Goiânia: IGPA/UCG, 2002. 

WÜST, Irmhild; SCHMITZ, Pedro I. Fase Jataí - Estudo Preliminar. In: Anuário de Divulgação Científica, nº2. Goiânia: 
IGPA/UCG, 1975. 

WÜST, Irmhild. Aspectos da Ocupação Pré-Colonial em uma Área do Mato Grosso de Goiás: tentativa espacial. Dissertação de 
Mestrado. São Paulo: USP, 1983. 

WÜST, Irmhild. Continuidade e Mudança - para uma Interpretação dos Grupos Ceramistas Pré-Coloniais da Bacia do Rio 
Vermelho, Mato Grosso. Tese de Doutorado. São Paulo: USP, 1990. 


