
 
 

 

 – 

 
 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

INSTITUTO DE ESTUDOS SOCIOAMBIENTAIS 

Programa de Pós-Graduação em Geografia 

 

 

 

 

 

 

 

VANDERVILSON ALVES CARNEIRO 

 

 

 

 

 

 

 

À SOMBRA DOS PEQUIZEIROS E DOS EDIFÍCIOS: AS 

PROPOSTAS DE PARQUES LINEARES URBANOS NAS CIDADES 

DAS PRANCHETAS (GOIÂNIA / GO E PALMAS / TO) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Goiânia (GO) 

 Janeiro, 2017 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

VANDERVILSON ALVES CARNEIRO 

 

 

 

 

 

 

 

À SOMBRA DOS PEQUIZEIROS E DOS EDIFÍCIOS: AS 

PROPOSTAS DE PARQUES LINEARES URBANOS NAS CIDADES 

DAS PRANCHETAS (GOIÂNIA / GO E PALMAS / TO) 
 

 

 

 

Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Geografia, 

do Instituto de Estudos Socioambientais da Universidade 

Federal de Goiás para obtenção do título de Doutor em 

Geografia. 

 

 

Área de Concentração: Natureza e Produção do Espaço  

 

 

Linha de Pesquisa: Dinâmica Socioespacial 

 

 

Orientadora: Profª. Drª. Celene C. M. Antunes Barreira  

 

 

 

 

 

Goiânia (GO) 

 Janeiro, 2017 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À Hebe, minha esposa, aos filhos Rafael e 

Gabriel pelo incentivo, paciência, apoio e amor 

em todos os instantes.  

 



 
 

 

 

O GRANDE RIO 

 

Em marcha laboriosa, 

No sulco amplo e sombrio, 

Profundo e silencioso 

Eis que passa o grande rio. 

Ao seu seio dadivoso, 

Afluem fontes da serra, 

Ribeiros de níveis altos, 

Detritos de toda terra. 

O rio mais elevado 

Desce os montes à procura 

De sua paz generosa 

Na marcha calma e segura. 

Por saber harmonizar-se 

Nos bens do mais baixo nível, 

Conserva toda a imponência 

Da grandeza indefinível. 

Faz caminhos gigantescos, 

Cria povos eminentes, 

É ele quem leva ao mar 

As águas dos continentes. 

É pai das economias 

De todo o humano labor, 

Mas quase ninguém se lembra 

Dessa dívida de amor. 

Que importa, porém? O mundo 

É o homem que esquece e cai, 

Sem ver a missão do bem, 

Nas bênçãos do próprio Pai. 

O grande rio conhece 

A luz deste imenso arcano 

Sobre o nível mais humilde 

Busca a força do oceano. 

Assim também a alma grande, 

Nas últimas posições, 

Recebe as ânsias de paz 

De todos os corações. 

Em dores silenciosas, 

É o grande rio que vai, 

Dando o bem a todo o mundo, 

Em busca do amor do Pai. 

 

De Casimiro Cunha, psicografado por Chico 
Xavier, “Cartilha da Natureza” de 1943. 
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RESUMO 

 

CARNEIRO, V. A. À sombra dos pequizeiros e dos edifícios: as propostas de 

parques lineares urbanos nas cidades das pranchetas (Goiânia / GO e Palmas / 

TO). 2017. 320 f. Tese (Doutorado em Geografia) - Programa de Pós-Graduação em 

Geografia, Instituto de Estudos Socioambientais, Universidade Federal de Goiás, 

Goiânia, 2017. 

 

O presente trabalho discute a origem e a implementação dos parques lineares urbanos, 

pois, trata-se de uma tendência atual em muitos municípios brasileiros e também em 

alguns países. Com base na literatura geográfica, da ecologia de paisagem, de espaços 

verdes urbanos, de corredores verdes, bem como das legislações e instrumentos 

ambientais e urbanos foram objetivados: analisar com base em experiências encontradas 

no Cerrado Brasileiro, mais precisamente nas cidades de Goiânia (GO) e Palmas (TO), 

as propostas de parques lineares urbanos enquanto um instrumento de gestão municipal 

(Estatuto da Cidade - Lei nº. 10.257, de 10 de julho de 2001 e Parcelamento do Solo 

Urbano - Lei nº. 6.766, de 19 de dezembro de 1979) e identificar uma classificação 

tipológica de enquadramento em função de suas características físicas, de uso e 

objetivos de manejo presentes na legislação ambiental (Sistema Nacional de Unidades 

de Conservação da Natureza – SNUC / Lei nº. 9.985, de 18 de julho de 2000, Resolução 

CONAMA nº. 369, de 28 de março de 2006 e o Código Florestal - Lei nº 12.651, de 25 

de maio de 2012). Os principais procedimentos metodológicos realizados foram: uma 

abordagem qualitativa, “garimpo” bibliográfico, documental e cartográfico, estudo de 

caso, trabalho de campo, anotações em caderneta, registro fotográfico, depoimentos e 

apoio de textos jornalísticos. As considerações finais pontuam que há um antagonismo 

entre as legislações ambiental e urbanística, o que torna ainda mais insustentável a 

aplicação de um plano de ordenamento territorial. Os parques lineares devem ser 

planejados conforme o continuum naturale e, caso não seja possível, manter algumas 

estruturas (aérea e subterrânea) para a circulação da fauna entre os fragmentos de 

vegetação. Legitimar os parques lineares junto aos planos diretores e sistemas 

municipais de meio ambiente. Destacar que o capital imobiliário tem atuado no entorno 

dos parques lineares nas supramencionadas cidades de forma bastante proeminente. 

Como recomendação deve-se explorar profundamente os parques lineares e avaliar a 

continuidade das ações do poder público em relação às áreas verdes em domínio hídrico 

urbano. 

 

Palavras-chave: Bioma Cerrado. Cidades planejadas. Gestão urbana ambiental. 

Parques lineares. 
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ABSTRACT 

 

CARNEIRO, V. A. Under the shadows of buildings and pequizeiros: the linear 

urban parks proposal of clipboard cities (Goiânia / GO and Palmas / TO). 2017. 

320 p. Thesis (PhD in Geography) - Postgraduate Program in Geography, Socio-

Environmental Studies Institute, Federal University of Goiás, Goiânia, 2017. 

  

This work discuss the beggining and implementation of linear urban parks, because it is 

a current trend in many cities around the world. Considering geographic literature, on 

landscape ecology point of view of urban green spaces, green corridors, environment 

and urban laws and instruments, we aim to: assess linear urban parks proposals as an 

instrument of city management (City Statute - Law no. 10.257 of july 10, 2001 and 

Urban Ground Subdivision - Law no. 6.766 of december 19, 1979) considering 

experiences found on Brazilian Cerrado, precisely on Goiânia (GO) and Palmas (TO) 

cities, and identify a typological classification of these parks considering its physical 

characteristics, use and management objectives referred to environement laws (National 

System of Conservation Unit of Nature - SNUC / Law no. 9.985 of july 18, 2000, 

CONAMA Resolution no. 369 of march 28, 2006 and Forestry Code - Law no. 12.651 

of may 25, 2012). To reach this, we did a qualitative approach, literature, documental 

and cartographic search, case study, field work, took notes, photographic register, 

testimonials and used jornalistics texts. Final considerations point that there is an 

antagonism between urbanistics and environment laws, leading to unsustainability of 

territorial planning. Linear parks should be planned considering the continuum naturale 

and, if it is impossible, maintain some structures (aerial and underground) for fauna 

translocation between green fragments. It is necessary to make linear parks lawful with 

master plans and municipal environment systems, highlight that real estate capital has 

been acted on linear parks edges in a very prominent way. We recommend that linear 

parks should be deeply explored and assess public acts related t green areas in urban 

hydric domain. 

 

Keywords: Cerrado biome. Planned cities. Environment urban management. Linear 

parks. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

RESUMEN 

 

CARNEIRO, A. V. A la sombra de pequí y edificios: propuestas de parques lineales 

urbanos en las ciudades de los portapapeles (Goiânia / GO y Palmas / TO). 2017. 

320 p. Tesis (Doctorado en Geografía) - Programa de Posgrado en Geografía, Instituto 

de Estudios Sociales y Ambientales, Universidad Federal de Goiás, Goiânia, 2017. 

 

En este trabajo se analiza el origen y la instauración de parques urbanos lineales, debido 

a que es una tendencia actual en muchas ciudades brasileñas y también en algunos otros 

países. Basado en la literatura geográfica, ecología del paisaje, los espacios verdes 

urbanos, vías verdes y en las leyes y los instrumentos ambientales y urbanos, se 

planificaron los siguientes objetivos: analizar la base de experiencias que se encuentran 

en el bioma “Cerrado Brasileño”, específicamente en las ciudades de Goiânia (GO) y 

Palmas (TO), en propuestas de parques lineales urbanos como herramienta de gestión 

municipal (Estatuto de la Ciudad - Ley n° 10.257, de 10 de julio de 2001 y Cuota Suelo 

Urbano - Ley nº 6.766, de 19 de diciembre 1979) y identificar un marco de clasificación 

tipológica en función de sus características físicas, los objetivos de uso y de gestión de 

la legislación ambiental (Sistema Nacional de Unidades de Conservación de la 

Naturaleza - SNUC / Ley n° 9.985, de 18 de julio el año 2000, la Resolución CONAMA 

nº 369, de 28 de marzo de 2006 y el Código Forestal - Ley n° 12.651, de 25 de mayo de 

2012). Los principales procedimientos metodológicos fueron el enfoque cualitativo, la 

búsqueda de material bibliográfico, documental y cartográfico, estudios de casos, en 

apuntes de trabajos de campo, tomas fotográficas, testimonios y textos periodísticos. 

Las consideraciones finales marcan que hay un antagonismo entre las leyes de 

planificación del medio ambiente y de la ciudad, lo que hace aún más insostenible la 

aplicación de un plan de desarrollo territorial. Los parques lineales deben planificarse 

como continuum naturale y, caso no fuera posible, que al menos se mantengan algunas 

estructuras (aéreas y subterráneas) para el movimiento de la vida silvestre entre los 

fragmentos de vegetación. Al legitimar parques lineales a lo largo de los planes 

maestros y los sistemas ambientales municipales, se debería considerar que el capital 

inmobiliario ha trabajado de manera bastante prominente en el entorno de estos parques 

en zonas urbanas. Como recomendación, debería explorarse profundamente los parques 

lineales y evaluar la continuidad de las acciones de las autoridades públicas en relación 

a las zonas verdes en el dominio hídrico urbano.  

 

Palabras clave: Cerrado brasileño. Ciudades planeadas. Gestión ambiental urbana. 

Parques lineales. 
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INTRODUÇÃO   

  

 No século XIX, as discussões referentes às questões ambientais se 

intensificaram. A degradação de áreas verdes tornou-se um referencial de defesa do 

meio ambiente alavancando as discussões sobre os espaços destinados para instalação 

de parques (convencionais e lineares) nos centros urbanos da Europa e dos Estados 

Unidos (LOBODA et al., 2005; BOVO et al., 2009; CHAVES, 2011; BARONE, 2007; 

LARUCCIA, 2004; WEINGARTNER, 2008; OJEDA, 2008).  

 Por este viés, entende-se que as funções desses parques urbanos têm relevante 

papel no conjunto dos elementos, sistemas e funções das cidades, sendo os espaços 

livres um dos principais sistemas que formam o organismo urbano (LLARDENT, 1982; 

CARBONE, 2014; JELLICOE et al. 1995). 

 Loboda et al. (2005) e Jellicoe et al. (1995)  relatam que a urbanização das 

cidades geram impactos negativos com relação à qualidade de vida dos citadinos, sendo 

as áreas verdes urbanas importantes na busca por uma melhoria da qualidade de vida da 

população. Nesse cenário, o parque urbano surge com aspectos culturais, estéticos e 

sociais que devem ser encarados em diferentes tempos, funções e uso com o intuito de 

equilíbrio entre os avanços da urbanização, da verticalização e a preservação do 

ambiente.  

 Giordano (2000 e 2004), Souza (2012) e Friedrich (2007) definem os parques 

lineares urbanos como áreas lineares destinadas tanto à conservação como à preservação 

dos recursos naturais, tendo como principal característica a capacidade de interligar 

fragmentos florestais e outros elementos encontrados em uma paisagem, assim como os 

corredores ecológicos. O parque linear urbano pode ser chamado também de corredor 

verde urbano, pois, é feito ao longo dos córregos, onde os fundos de vale são utilizados, 

muitas vezes, como depósito de lixo ou ocupação irregular.  

 Na literatura específica, os parques são considerados como equipamentos 

públicos urbanos oriundos de experiências europeias e norte-americanas que surgiram 

de ações concretas, em momentos históricos e geográficos bem específicos 

(implementação de parques nacionais, disputa entre conservacionistas e 

preservacionistas, o pensamento ecológico e as áreas protegidas, o enfrentamento do 

wilderness
1
 dos norte-americanos e a questão das populações tradicionais), conforme 

                                                 
1
Lugar de contemplação da fisiografia e da vida selvagem. 
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são relatados na obra de Diegues (2008), na monografia de Esteves (2006), nas 

dissertações de Alcântara (2008) e de Pureza (2014) e nas teses de Bezerra (2011) e de 

Lira (2015).  

 A questão da provisão de parques urbanos (convencional ou linear) é de cunho 

municipal e deve ser implantado por meio de processos que solucionem necessidades 

geográficas de determinados locais específicos conforme a legislação pertinente e 

vigente (SNUC, 2000; OLIVEIRA et al., 2010; ESTATUTO DA CIDADE, 2001). 

 Os argumentos de Scalise (2002) e Rezende et al. (2012) asseveram que o 

espaço livre, onde estão inseridos os parques lineares, é entendido como todo espaço 

nas áreas urbanas e em seu entorno, não coberto por edifícios. A amplitude que se 

pretende diz respeito ao espaço e não somente ao solo e a água, não cobertos por 

edifícios; também diz respeito aos espaços que estão ao redor, na auréola da 

urbanização, e não somente internos, entre tecidos urbanos.  

 Os parques urbanos, ou seja, os parques lineares podem ser unidades de 

conservação e manejo em áreas urbanas de grande importância ambiental, protegidas 

por leis municipal, estadual e federal, que objetivam garantir a vida, bem como auxiliar 

em pesquisa científica e preservação da paisagem natural. Esses espaços interferem na 

qualidade de vida das populações urbanas, tornam-se importantes para o visitante que 

usufrui do local, e podem desfrutar de serviços ambientais como qualidade do ar, 

qualidade sonora, conforto térmico, bem como contribuir para a própria qualidade 

ambiental urbana (MAZZEI et al., 2007; GARCÍA et al., 2006; CUARTAS, 2012; 

SNUC, 2000; OLIVEIRA et al., 2010; ESTATUTO DA CIDADE, 2001). 

 A importância dos parques lineares urbanos para as cidades é evidente, mas 

apesar dos inúmeros benefícios elencados é possível notar que muitas vezes a gestão 

desses espaços não é realizada de forma concisa e coerente, sendo que problemas 

ambientais não são tratados, dirimidos ou mitigados.  

 Conforme Alcântara (2008, p. 9): 

 
Por ser uma área protegida em espaço urbano com objetivos preliminares de 

recreação, os parques [lineares] urbanos têm um papel muito especial no 

tocante às discussões acerca da importância do papel da comunidade na 

conservação do meio ambiente. Muitos aglomerados urbanos se formaram no 

entorno destes parques e, desde então, se instalaram conflitos por construções 

[verticalizações] de classe média alta, por um lado, e construções de pessoas 

excluídas da sociedade, por outro lado. Esta expansão urbana tem gerado 
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uma série de pressões sobre os parques, reduzindo de forma significativa sua 

área original. 

 

 Com esse panorama mencionado, o parque linear urbano é uma alternativa para 

preservação do ambiente natural local e usufruto social. De acordo com Friedrich 

(2007), devido ao crescente estado de degradação socioambiental encontrado na maioria 

das áreas urbanas, principalmente nas cidades de Palmas (TO) e de Goiânia (GO), há a 

necessidade de criação e implementação de projetos para a preservação e recuperação 

dos seus cursos d'água e áreas marginais e desenvolvimento de programas de recreação 

pública e circulação não motorizada, dentro dos preceitos do conceito de 

desenvolvimento sustentável. 

 Assim, nota-se que a base do conceito de sustentabilidade está na utilização dos 

serviços da natureza dentro do princípio da manutenção do capital natural, isto é, o 

aproveitamento dos recursos naturais dentro da capacidade de carga do sistema (VAN 

BELLEN, 2004; WACKERNAGEL et al., 1996; CHAMBERS et al., 2000). 

  A pesquisa de doutorado justifica-se, pois a degradação ambiental está presente 

principalmente em regiões com urbanização crescente, os casos de Goiânia (GO) e de 

Palmas (TO).  Essa deterioração é resultado principalmente da precariedade dos 

serviços e da omissão do poder público na proteção das condições de vida e reflexo do 

descaso da população (JACOBI, 1993). Torna-se necessário normatizar a relação entre 

homem e natureza, trazendo-a como aliada para o bom desenvolvimento do meio 

urbano, com o intuito de estabelecer áreas verdes como essenciais ao funcionamento das 

cidades, por meio de seus fortes benefícios a sociedade e melhorando também o seu 

funcionamento (MAZIERO et al., 2013). 

 Outra justificativa é o fato de que o parque linear urbano é um elemento de fácil 

acesso e democrático, visto que não beneficia só um lugar da cidade, conforme Scalise 

(2002), Carbone (2014), Agudelo (2014) e Loboda (2003). Neste contexto, o parque 

linear urbano torna-se atualmente um objeto estruturador de programas ambientais em 

áreas urbanas sendo muito utilizado como instrumento de planejamento e gestão das 

áreas marginais aos cursos d‟água, buscando conciliar tanto os aspectos urbanos e 

ambientais presentes nestas áreas como as exigências da legislação e realidade 

existentes (FRIEDRICH, 2007; AGUDELO, 2014). 

 Espera-se também que a pesquisa de doutoramento dê subsídios necessários à 

gestão municipal para que possa de fato implantar parques lineares urbanos conforme o 
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uso, o manejo e o gerenciamento condizentes aos preceitos de uma proposta de 

qualidade ambiental urbana. 

Maiores detalhes como os objetivos, a metodologia e a hipótese do trabalho 

acadêmico estão dispostos no Capítulo 1 e nos subitens.  
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CAPÍTULO 1 - ABORDAGEM AO TEMA EM ESTUDO 

 

1.1. DELINEAMENTO DA PESQUISA E ESTRUTURA DA TESE 

 

1.1.1. Delineamento da pesquisa 

 

1.1.1.1.  Objetivos 

 

 Objetivo geral 

 

Analisar com base em experiências encontradas no Cerrado Brasileiro, mais 

precisamente nas cidades de Goiânia (GO) e Palmas (TO), as propostas de parques 

lineares urbanos enquanto um instrumento de gestão municipal (Estatuto da Cidade - 

Lei nº. 10.257, de 10 de julho de 2001 e Parcelamento do Solo Urbano - Lei nº. 6.766, 

de 19 de dezembro de 1979) e identificar uma classificação tipológica de 

enquadramento em função de suas características físicas, de uso e objetivos de manejo 

presentes na legislação ambiental (Sistema Nacional de Unidades de Conservação da 

Natureza – SNUC / Lei nº. 9.985, de 18 de julho de 2000, Resolução CONAMA nº. 

369, de 28 de março de 2006 e o Código Florestal - Lei nº 12.651, de 25/05/2012). 

 

 Objetivos específicos 

 

1) Elaborar um enquadramento de parque linear urbano que possa subsidiar a 

gestão municipal e seu entendimento como uma categoria de manejo e uso delineados 

pela legislação supracitada; 

2) Analisar as diferentes experiências de implantação, gestão e de manejo dos 

parques lineares urbanos em Goiânia (GO) e Palmas (TO) conforme os dizeres da 

legislação pertinente; 

3) Identificar um sistema de classificação para os parques lineares urbanos em 

função dos objetivos de manejo e uso, que subsidie a gestão municipal de acordo com a 

legislação supramencionada. 

4) Dimensionar os efeitos da implantação dos parques lineares, no que se refere 

à produção do espaço urbano e expansão do mercado imobiliário. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6766.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6766.htm
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1.1.1.2. Hipótese 

  

 Pretende-se comprovar através de estudo de caso que o parque linear urbano das 

cidades de Goiânia (GO) e Palmas (TO) apresentam características físicas que permitem 

seu enquadramento tipológico como tal. Neste estudo de caso, feito através de pesquisa 

bibliográfica, trabalho de campo, pesquisa documental (planos, projetos, legislação e 

outros) e depoimentos, apresentando suas particularidades geográficas e ambientais. A 

ausência de um enquadramento legal instituída para a categoria parque linear urbano no 

Brasil, assim como a existência de conceitos correlatos e diversos sobre a mesma, 

dificulta o seu emprego como instrumento de gestão municipal. Portanto, a necessidade 

de buscar legislação que defina de forma clara e estabeleça pontos que norteiem e 

caracterizem um parque linear urbano nos motivou para o aprofundamento das respostas 

às questões que se seguem:  

 

1.1.1.3. Perguntas norteadoras 

 

a) O que é um parque linear urbano? 

b) Quais são as premissas básicas para que um espaço urbano seja considerado 

um parque linear urbano? 

c) Como são implantados e como se dá o manejo e o gerenciamento dos parques 

lineares urbanos em Goiânia (GO) e Palmas (TO)?  

d) Quais efeitos podem ser percebidos após a implantação dos parques lineares?  

 

1.1.1.4.  Metodologia 

 

A pesquisa de doutoramento enquadrou-se na abordagem qualitativa, pois, trata-

se de uma pesquisa exploratória e indutiva. 

A pesquisa exploratória objetivou proporcionar maior familiaridade com o 

problema, com vistas a torná-lo mais explícito. Essas pesquisas envolvem: a) 

levantamento bibliográfico; b) depoimentos de pessoas que tiveram experiências 

práticas com o tema pesquisado; e c) análise de exemplos que estimulem a 

compreensão. Elas são classificadas como: pesquisa bibliográfica e estudo de caso 

(LUDKE et al., 1986; GIL, 1999; MARCONI et al., 2003; GERHARDT et al., 2009). 
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Essa fase iniciou-se pelo “garimpo” de artigos, leis, reportagens, monografias, 

dissertações, relatórios e teses acerca da temática de investigação “PARQUE LINEAR 

URBANO”, pois, assume-se aqui o papel em que o pesquisador confronta uma temática 

ainda pouco explorada, definida e conhecida e assevera um estudo com o intuito de 

obter informações ou dados mais esclarecedores e consistentes sobre o assunto (GIL, 

1999; MARCONI et al., 2003; GERHARDT et al., 2009; LUDKE et al., 1986).  

O estudo de caso em tela foi tratado como importante estratégia metodológica da 

pesquisa em Geografia, pois permite ao investigador um aprofundamento em relação ao 

fenômeno estudado, revelando nuances difíceis de serem enxergadas “a olho nu”. Além 

disso, o estudo de caso favorece uma visão holística sobre os acontecimentos da vida 

real, destacando-se seu caráter de investigação empírica de fenômenos contemporâneos, 

conforme Yin (2005). 

 A abordagem qualitativa trata do instante em que o pesquisador é o principal 

instrumento, os dados coletados são predominantemente de caráter descritivos, onde a 

preocupação com o processo é muito maior do que com o produto e a análise dos dados 

tende a seguir um processo indutivo (BOGDAN et al., 1994; GODOY, 1995).  

No método  indutivo, a dedução consiste em tirar uma verdade particular de uma 

verdade geral na qual ela está implícita. Esse tipo de raciocínio é muito útil uma vez que 

parte do conhecido para o desconhecido com pequena margem de erro, desde que se 

respeitem os critérios de coerência e de não contradição (GIL, 1999; MARCONI et al., 

2003). 

No que se refere à delimitação do período de estudo da pesquisa, ressalta-se 

como ponto de partida o ano de 2000 até o presente momento, pois, devido 

principalmente à promulgação de legislação pertinente como:  

a) Estatuto da Cidade (Lei nº. 10.257, de 10 de julho de 2001); 

b) Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza - SNUC (Lei nº. 

9.985, de 18 de julho de 2000); 

c) Resolução CONAMA nº. 369, de 28 de março de 2006;  

d) Código Florestal (Lei nº. 12.651, de 25 de maio de 2012).  

A legislação citada acima aborda as áreas verdes urbanas como um conjunto de 

áreas intraurbanas que apresentam cobertura vegetal, arbórea (nativa e introduzida), 

arbustiva ou rasteira (gramíneas) e que contribuem de modo significativo para a 

qualidade de vida e o equilíbrio ambiental nas cidades. Essas áreas verdes estão 

presentes numa enorme variedade de situações: em áreas públicas; em áreas de 
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preservação permanentes; nos canteiros centrais; nas praças, parques, florestas e 

unidades de conservação urbanas; nos jardins institucionais; e nos terrenos públicos e 

privados não edificados.  

 Foram realizados trabalhos de campo nas cidades de Goiânia (GO) e Palmas 

(TO) que implantaram e mantém parques lineares urbanos para “garimpo” de 

informações pertinentes aos mecanismos de implantação, manejo, gerenciamento e 

enquadramento técnico/legal. Esse recurso metodológico foi adotado, pois, é um 

mecanismo de contato entre o pesquisador e o local a ser visitado, que objetivou a 

complementação de dados e a compreensão dos elementos teóricos para a pesquisa 

(SILVA, 2006; REJOWSKY, 2001; CARNEIRO, 2009). 

 Em sequência, muitos pesquisadores tratam a entrevista como uma técnica de 

coleta de dados e também como um dos principais instrumentos usados nas pesquisas de 

Ciências Sociais, desempenhando um papel importante nos estudos científicos e que a 

grande vantagem dessa técnica em relação às outras, é porque ela permite a captação 

imediata e corrente da informação desejada, praticamente com qualquer tipo de 

informante e sobre os mais variados assuntos (GIL, 1999; BRITTO JÚNIOR et al., 

2011; RIBEIRO, 2008; LUDKE et al., 1986). 

 Contudo, não foi possível cumprir este propósito, pois, os gestores, os técnicos e 

os responsáveis pelos parques lineares das cidades de Goiânia (GO) e de Palmas (TO) 

não aceitaram participar da pesquisa alegando diversos motivos. 

Conforme Duarte (2004, p. 215) “convém assinalar, também, que as entrevistas 

não são adequadas a todos as situações de pesquisa - há circunstâncias em que elas 

simplesmente não funcionam ou sequer podem ser realizadas”. Diante da negativa das 

entrevistas, providenciou-se o uso de outro recurso, ou seja, depoimentos em textos 

jornalísticos publicados (jornais, revistas e outros) em Goiânia (GO) e em Palmas (TO) 

que versavam sobre a temática da pesquisa. 

Segundo Mesquista (2004, p. 7), 

 
Esse maior interesse pelo texto jornalístico pode estar associado ao fato de 

dentro desse gênero, estarem inseridos vários outros tipos textuais (crônicas, 

contos, documentários, etc), que chamam a atenção por apresentarem 

características distintas e, ao mesmo tempo, formarem um todo que se 

denomina gênero jornalístico ou tipo textual jornalístico. 

 

 O trato dado ao material jornalístico pautou-se no emprego da Análise de 

Conteúdo, pois, conforme Flick (2009, p. 291) “é um dos procedimentos clássicos para 

analisar o material textual, não importando qual a origem desse material”. Ainda destaca 
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que “todos os tipos de materiais de pesquisa, como anotações, protocolos, [textos 

jornalísticos], notas de campo e diários de pesquisa podem se tornar relevantes para a 

análise e são produtos dos processos de escrita dos pesquisadores” (FLICK, 2009, p. 

134).  

 Também foram realizadas anotações em caderneta de campo e registros 

fotográficos para compor uma caracterização geral dos locais visitados e dar 

complementaridade e sustância à pesquisa.   

 É destacado por Paiva (2006) que o registro fotográfico é considerado um 

artefato visual que contém uma fração da realidade, com informações importantes para 

os pesquisadores, visto que as informações coletadas fazem parte daquele exato 

fragmento de espaço e tempo retratado. 

Na caderneta de campo, o pesquisador se debruça no intuito de construir 

detalhes que no seu somatório vai congregar os diferentes momentos da pesquisa. 

Demanda de um uso sistemático que se estende desde o primeiro momento da visita 

técnica até a fase final da investigação. Quanto mais rico for de anotações na caderneta, 

maior será o auxilio que oferecerá à descrição e a análise do objeto estudado 

(MINAYO, 2002). 

 

1.2. ESTRUTURA DA TESE 

 

A tese de doutoramento está organizada em quatro capítulos distintos. O 

primeiro capítulo versa sobre a parte teórica, descrevendo a respeito dos conceitos de 

espaços verdes urbanos, ecologia da paisagem, Continuum Naturale, estrutura 

ecológica, greenways, corredores verdes e parques lineares.  

O segundo capítulo é composto pela etapa do enquadramento legal do tema da 

tese, ou seja, relatar os meandros que regulamentam os parques lineares conforme a 

legislação pertinente: Estatuto da Cidade - Lei nº. 10.257, de 10 de julho de 2001, 

Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza / SNUC - Lei nº. 9.985, de 

18 de julho de 2000, Resolução CONAMA nº. 369, de 28 de março de 2006, 

Parcelamento do Solo Urbano - Lei nº. 6.766, de 19 de dezembro de 1979 e Códigos 

Florestais Federais: Lei nº. 12.651 (25/05/2012), Lei nº. 4.771 (15/09/1965) e Decreto 

nº. 23.793 (23/01/1934). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6766.htm
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No terceiro capítulo é realizado o enquadramento das áreas de estudo sobre as 

experiências de parques lineares no Cerrado Brasileiro, exatamente nos parques 

Macambira-Anicuns em Goiânia (GO) e Brejo Comprido em Palmas (TO). 

O quarto capítulo destaca o fenômeno da verticalização e como o capital 

imobiliário apossa-se de terrenos do entorno de parques lineares (Macambira-Anicuns e 

Brejo Comprido) para valorizar seus empreendimentos verticais.  

 Por fim, serão apresentadas algumas considerações finais concernentes à 

pesquisa assim como o que podemos esperar para o futuro no que diz respeito a esta 

temática no Cerrado Brasileiro. 

 

1.3.  CONCEITOS ESSENCIAIS À TEMÁTICA EM ESTUDO 

 

1.3.1.  Ecologia da paisagem 

 

Em um dicionário escolar, Kury (2001, p. 561, grifo nosso), o verbete paisagem 

é descrito como “espaço de território que se abrange num lance de vista”.  

Assim, nota-se que a palavra paisagem, segundo Metzger (2001), tem 

conotações diversificadas em função do contexto e das pessoas que as utilizam, como 

biólogos, engenheiros, agrônomos, pintores, geógrafos, geólogos, arquitetos, ecólogos e 

outros, pois todos tem uma interpretação peculiar a respeito do que é paisagem.  

Metzger (2001) diz ainda que apesar da gama de conceitos propalados, a noção 

de espaço geográfico aberto, espaço vivenciado, espaço natural, espaço de interrelação 

do homem com a natureza traz em seu cerne a maioria dessas definições.  

É exposto por Forman et al. (1986) que uma paisagem é definida como uma 

região, onde um conjunto de área, manchas em interação, ou com ecossistemas, se 

repete de forma similar. 

A paisagem, para Zonneveld (1979), trata-se de como uma parte da superfície 

terrestre abrangendo um complexo de sistemas caracterizados pela atividade geológica, 

da água, do ar, de plantas, de animais e do homem e por suas formas fisionômicas 

resultantes, que podem ser reconhecidos como entidades.  

Em Turner et al. (1990), a paisagem é abordada de forma simples, considerada 

como uma área espacialmente heterogênea e que as suas características são: sua 

estrutura, sua função e suas alterações. Forman et al. (1986) descrevem essas 

características da seguinte maneira:  
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a) estrutura: relação espacial entre diferentes ecossistemas ou elementos 

presentes na paisagem, ou seja, é a distribuição dos materiais e espécies em relação ao 

tamanho, forma, número, tipo e configuração dos ecossistemas;  

b) função: interação entre os elementos espaciais, que são o fluxo de 

informações genéticas, materiais e organismos dos ecossistemas componentes;  

c) alterações: mudanças na estrutura e função do mosaico ecológico, ao longo 

do tempo.  

A capacidade de quantificar a estrutura da paisagem é, portanto, o pré-requisito 

para o estudo da função e das alterações de uma paisagem, segundo McGarigal et al. 

(1995). Ainda é destacado que a paisagem é um conjunto de unidades naturais, alteradas 

ou substituídas por ação humana, que compõe um intrincado, heterogêneo e interativo 

mosaico (METZGER, 2001).  

Forman (1995) define paisagem como um mosaico de ecossistemas locais e 

diferentes usos do solo, que é repetido, com forma similar, numa vasta área e considera 

apenas os aspectos ecológicos da paisagem.  

Para Metzger (2001, p. 4) a paisagem é como “um mosaico heterogêneo 

formado por unidades interativas, sendo esta heterogeneidade existente para pelo menos 

um fator, segundo um observador e numa determinada escala de observação”.  

Em Freitas (2003, p. 14), pode-se compreender a paisagem ainda como “um 

processo histórico de construção de formas de apropriação da natureza e a 

transformação da paisagem natural pré-antrópica em paisagem artificial”. 

Na Geografia, a noção de paisagem como um todo integrado surge já nas 

concepções primordiais de Alexander Von Humboldt no século XVIII. Nessa época, 

Humboldt buscava relacionar os fenômenos de forma científica e tinha a descrição, a 

faculdade histórica e a comparação entre as áreas como métodos (SPRINGER, 2009; 

MOURA et al., 2010). 

Conforme Peccioli Filho (2005), Beck et al. (1999), Moura et al. (2010), 

Humboldt utilizou suas pesquisas para correlacionar os fenômenos já conhecidos não 

desprezando as atividades humanas, e chegando até a utilizar sua Geografia Física a 

serviço do ser humano. 
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Para Moura et al. (2010, p. 180), 

 
Humboldt

2
 foi um viajante que estudou a Paisagem em relação à vegetação, 

considerada por ele como o dado mais significativo para caracterizar um 

aspecto espacial. As diferenciações paisagísticas que ele observava deveriam 

permitir entender as leis que regem a fisionomia do conjunto da natureza, 

pela aplicação de um método às vezes explicativo e comparativo. 

 

Eles asseguram que:  

 
Ratzel

3
 desenvolve seus trabalhos, no final do século XIX, na linha do 

racionalismo e do positivismo ambiental, considerando as relações de causa 

que interagem na natureza. Na virada do século, essa corrente resultou na 

Landshaftskunde, uma Ciência da Paisagem vista sob a ótica territorial. No 

século XX, destacam-se obras como a de Ferdinand Von Richtofen
4
, 

discípulo de Humboldt, que apresenta uma visão da superfície terrestre como 

intersecção de diferentes esferas: litosfera, atmosfera, hidrosfera e biosfera. 

Outro autor de fundamental importância foi Siegfried Passarge
5
, sendo o 

primeiro autor a dedicar um livro à paisagem, Grundlagen der 

Landshaftskunde (1919-1920), baseado em seus estudos realizados acerca do 

continente africano, o que resultou em um ramo da Geografia que se 

denominou Geografia da Paisagem (MOURA et al., 2010, p. 180). 

 

As pesquisas revelam que: 

 

Alfred Hettner
6
, seguindo a linha de Passarge, preocupa-se com uma 

metodologia que inclua o homem no sistema, buscando uma globalidade da 

Paisagem. Já Carl Troll
7
 acrescentou ao conceito de Paisagem as abordagens 

contemporâneas da Ecologia. Ele definiu ecótopo como a extensão do 

conceito de biótopo à totalidade dos elementos geográficos, em especial os 

abióticos, desenhando, dessa maneira, o futuro conceito de Geossistema. 

Definiu também a Ecologia da Paisagem que, posteriormente, denominou 

Geoecologia (MOURA et al., 2010, p. 181). 

 

 Dizem ainda que: 

 
A evolução dos estudos sobre Paisagem tem na ex-URSS uma evolução 

progressiva. A ciência da Paisagem tem início no final do século XX, com o 

nome de Geografia Física Complexa. Sua origem assemelha-se à da Escola 

Alemã, sendo de fundamental importância a contribuição do edafólogo russo 

Dokuchaev (MOURA et al., 2010, p. 182). 

 

“Com o objetivo de valorizar as vastas estepes da Ucrânia e da Sibéria, inúmeras 

expedições científicas foram realizadas na região, sendo algumas comandadas por 

                                                 
2
Alexander von Humboldt (1769-1859): geógrafo, naturalista e explorador alemão. 

3
Friedrich Ratzel (1844-1904): geógrafo e etnólogo alemão. 

4
Ferdinand von Richthofen (1833-1905): viajante, geógrafo e cientista alemão. 

5
Siegfried Passarge(1866-1958): geógrafo alemão. 

6
Alfred Hettner (1859-1941): geógrafo alemão. 

7
Carl Troll (1899-1975): geógrafo alemão. 
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Dokuchaev
8
” (MOURA et al., 2010, p. 182). “Nesse momento são formulados os 

fundamentos da Pedologia, apoiados na noção de Complexo Natural Territorial. 

Dokuchaev considera o solo como resultado da ciência da Paisagem e é tido como o 

fundador da Nova Escola Geográfica Soviética” (MOURA et al., 2010, p. 182). 

Em Fávero (2007), o conceito de paisagem incorpora a visão de sistema e 

Sotchava
9
 em 1978 apresenta a concepção de geossistema e busca com ele a integração 

dos fenômenos naturais, econômicos e sociais e principalmente considerando as 

conexões e relações entre eles. 

Segundo Moura et al. (2010, p. 183),  

 
O geógrafo Sotchava em 1963 apresenta uma preocupação com a escala em 

que é considerado o Geossistema, apresentando uma escala com três níveis 

de tamanho: Geossistema Global ou Terrestre; Geossistema Regional de 

grande extensão (pequena escala); Geossistema Topológico de nível reduzido 

(grande escala). Para ele, o Geossistema, assim como o Ecossistema, é um 

modelo e um conceito teórico aplicável a qualquer paisagem, de qualquer 

tamanho.  

 

Ainda, 

 
Presente na noção de Ecossistema estabelecida em Tansley

10
, em 1937, a 

Teoria dos Sistemas foi adotada pela Geografia desenvolvida na ex-União 

Soviética e nos demais países da Europa Ocidental, originando o método 

denominado Geossistema. Desenvolvido pelo então soviético Sotchava em 

1962, utiliza os princípios sistêmicos e a noção de paisagem, em que os 

Geossistemas são fenômenos naturais englobando fatores econômicos e 

sociais, das paisagens modificadas pelo homem (MOURA et al., 2010, p. 

183). 

 

Nesse contexto, 

 
A partir da década de 1960, a concepção sistêmica do estudo da paisagem é 

adotada nos países latinos e na França. Apoiado também nos conceitos 

sistêmicos, Bertrand
11

 estabelece uma maneira completamente nova de 

abordar a paisagem. Defini-a como uma porção do espaço, caracterizada por 

um tipo de combinação dinâmica e instável de elementos geográficos 

diferenciados (físicos, biológicos e antrópicos) que, ao reagirem 

dialeticamente entre si, fazem da paisagem um conjunto geográfico 

indissociável que evolui em bloco. Seja sob o efeito da interação dos 

elementos que o constituem, seja sob o da dinâmica própria de cada um de 

seus elementos considerados separadamente (MOURA et al., 2010, p. 183). 

 

 

 

                                                 
8
Vasily Dokuchaev (1846-1903): geógrafo russo.  

9
Viktor Borisovich Sochava (1905-1978): geógrafo e geobotânico russo. 

10
Arthur George Tansley (1871-1955): botânico inglês. 

11
Georges Bertrand (1932-....): geógrafo francês. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ge%C3%B3grafo
https://es.wikipedia.org/wiki/Francia
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Continuando, 

 
A expressão Ecologia da Paisagem, desenvolvida em 1939, pelo geógrafo 

alemão Carl Troll, privilegiou inicialmente os estudos de ecossistemas, 

deixando de lado os componentes abióticos. Uma orientação mais holística 

ocorreu após 1945, quando os componentes abióticos foram inseridos na 

análise, sobretudo pelas disciplinas ligadas às Geociências, possibilitando a 

espacialização das questões ecológicas (MOURA et al., 2010, p. 183). 

 

Em Hobbs (1994), a ecologia de paisagens é considerada uma área de 

conhecimento emergente; e há duas abordagens distintas em ecologia de paisagens: uma 

nascida na Europa, de abordagem geográfica e outra mais jovem, que surgiu nos 

Estados Unidos, de abordagem ecológica (RISSER et al., 1984).  

A ecologia de paisagens, para Forman et al. (1986), é entendida como o estudo 

da estrutura, função e dinâmica de áreas heterogêneas compostas por ecossistemas 

interativos.  

Em outro olhar, segundo Turner (1989), trata-se de uma área de conhecimento 

que dá ênfase às escalas espaciais amplas e aos efeitos ecológicos do padrão de 

distribuição espacial dos ecossistemas.  

Para Risser et al. (1984), a ecologia de paisagens é definida como uma área de 

conhecimento que considera o desenvolvimento e a dinâmica da heterogeneidade 

espacial, as interações e trocas espaciais e temporais através de paisagens heterogêneas, 

as influências da heterogeneidade espacial nos processos bióticos e abióticos e o manejo 

da heterogeneidade espacial.  

Metzger (2001), Naveh et al. (1994) consideram a ecologia de paisagens uma 

ciência interdisciplinar que lida com as interações entre a sociedade humana e seu 

espaço de vida, natural e construído. Assim, nota-se a distinção entre as abordagens 

geográfica e ecológica. A abordagem geográfica aponta para uma ecologia humana de 

paisagens, enquanto a abordagem ecológica refere-se a uma ecologia espacial de 

paisagens preocupada com a consequência dos padrões espaciais e a forma pela qual a 

heterogeneidade se expressa nos processos ecológicos.  

Cabe ressaltar que em 1939, o termo ecologia de paisagens foi empregado 

inicialmente pelo biogeógrafo alemão Carl Troll, depois de Tansley ter lançado o 

conceito de ecossistema (MOURA et al., 2010; RISSER et al., 1984; FÁVERO, 2007). 

Assim, o ponto de partida da ecologia da paisagem é muito semelhante ao da ecologia 

de ecossistemas, porém a definição de paisagem difere grandemente da definição de 

ecossistema.  
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Troppmair (1989), diz que enquanto Tansley, ao definir ecossistema, deixa claro 

que trata-se de um sistema, em que há interdependência de seus componentes, 

existência de um ciclo de matéria e de mecanismos de autorregulação. De acordo com 

Troll (1971), a noção básica de paisagem é a espacialidade, a heterogeneidade do 

espaço onde o homem habita.  

A ecologia da paisagem, em Vink (1975), pode ser definida como o estudo 

sistêmico dos atributos de uma superfície geográfica como produtos de ecossistemas e 

dos processos envolvidos na determinação destes atributos. O mesmo autor inclui o 

estudo dos atributos chave da paisagem, para possível intervenção humana. 

Proporciona, assim, a possibilidade de análise de objetos e processos que ocorrem no 

ambiente, a partir de conceitos oriundos da conexão de diferentes disciplinas (VINK, 

1975).  

Forman et al. (1986) relatam que diversas ciências, além da Geografia e da 

Ecologia, foram relevantes para a formação de um referencial holístico e que alguns 

conceitos correlatos à paisagem entre eles: a) bacia hidrográfica, cujos limites podem ou 

não corresponder aos limites de uma paisagem; b) região, caracterizada pela 

similaridade de alguns aspectos fisiográficos, biológicos e socioculturais; e c) 

ecossistema, aos quais podem ser aplicados conceitos e métodos de análise de Ecologia 

da Paisagem. 

 As exposições realizadas levam ao entendimento de que a Ecologia da Paisagem 

é um objeto de estudo da Geografia e vem sendo debatido desde o século XIX, para 

entender as relações homem e meio ambiente e as alterações ambientais provenientes do 

processo de uso e ocupação das terras tanto no rural como no urbano. 

A ecologia de paisagens transcende além do domínio das ciências físicas e 

biológicas, para o domínio do conhecimento centrado na espécie humana, envolvidos no 

estudo, avaliação, planos de manejo, conservação e restauração da paisagem (NAVEH, 

1982; ROCHA, 1995; VIEIRA, 2007). Evidencia-se assim o potencial de utilização de 

metodologias da ecologia de paisagens na implementação de parques lineares, 

greenways e corredores verdes, balizando o Continuum Naturale e estabelecendo uma 

estrutura ecológica no urbano tanto em Goiânia (GO) como em Palmas (TO). 
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1.3.2.  Espaços verdes urbanos  

 

A Era Industrial
12

 é o ponto de partida da discussão, pois, com o êxodo da 

população rural para a cidade é que surge o conceito de espaço verde urbano, enquanto 

um espaço que tinha por objetivo recriar a presença da natureza no meio urbano. No 

século XIX, os espaços verdes funcionavam como locais de encontro, de estadia ou de 

passeio público (JORGE, 2007; MAYMONE, 2009; KLIASS, 1993; MACEDO et al., 

2010; MAGALHÃES, 2001). 

Corrobora-se com Nigro et al. (2014, p. 4) ao ser enfatizado que: 

 
Foi a partir do período industrial, com o êxodo da população rural para a 

cidade, que nasceu o conceito de “espaço verde urbano”, entendido como o 

espaço que tinha por objetivo recriar a presença da natureza no meio urbano. 

Enquanto as cidades ficaram mais populosas devido ao grande fluxo 

migratório que vinha do campo em busca de uma ocupação nas fabricas, se 

percebia a necessidade de ter uma qualidade maior do espaço publico urbano, 

já que o avanço industrial vinha provocando uma redução dos vazios urbanos 

e uma progressiva diminuição da qualidade urbana e ambiental. 

 

Urge nas cidades mais industrializadas o conceito de “pulmão verde”, ou seja, o 

de espaço verde urbano com ambiente geográfico adequado à produção de oxigênio 

para compensar a atmosfera local poluída (KLIASS, 1993; MACEDO et al., 2010; 

MAGALHÃES, 2001). 

Segundo Kliass (1993), Macedo et al. (2010) e Magalhães (2001), os parques 

urbanos aparecem com a necessidade de dotar as cidades de espaços verdes adequados 

para atender à demanda social pelo lazer e para contrapor-se ao ambiente urbano.  

Entende-se então, que os espaços verdes urbanos são espaços abertos, 

predominantemente revestidos com vegetação, e em alguns casos equipados com 

mobiliário urbano e equipamentos específicos para recreio e/ou estadia, ou com 

equipamentos vocacionados para acontecimentos culturais e sociais, conforme García et 

al. (2006), Cuartas (2012), Magalhães (2001) e Marques (2001).   

 Cuartas (2010), García et al. (2006) e Magalhães (2001) destacam que no 

contexto ambiental atual, os espaços verdes urbanos, pela sua relação direta com o nível 

de naturalização em espaço edificado, são os grandes responsáveis 

pela biodiversidade nas cidades, sendo este o maior indicador de sustentabilidade do 

sistema urbano. 

                                                 
12

Período que teve início no século XVIII, a era industrial foi caracterizada pela mecanização da produção 

e consequente reformulação da concepção de trabalho, já que grande parte do trabalho exercido pelos 

operários foi substituída por máquinas. 
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Smeremeta et al. (2013, p. 177) informam que “os parques urbanos são áreas 

verdes que podem trazer qualidade de vida para a população”. Em outra ótica, pelas 

suas qualidades intrínsecas, os espaços verdes públicos cumprem funções estratégicas 

nas cidades, enriquecem a paisagem urbana e assumem um papel central de arejamento. 

Além disso, contribuem para a regulagem hídrica e para a redução do impacto da cidade 

construída sobre o meio ambiente. Além disso, oferecem um ecossistema urbano 

apropriado para a conservação da biodiversidade, conforme Britto (2012, doc. 

eletrônico), Cuartas (2010) e García et al. (2006). 

Porém, segundo Britto (2012, doc. eletrônico), Cuartas (2010; 2012) e García et 

al. (2006), desde sua forma urbana, apresentam um papel importante na estruturação da 

cidade como organizadores da trama, qualificando o tecido urbano, orientando o 

crescimento e vinculando espaços. Neste sentido, cabe um olhar sobre esta 

problemática, orientado para a busca de respostas sobre seu significado, sobre seus 

elementos significativos, sobre sua gestão e sua manutenção. 

Os pesquisadores García et al. (2006), Cuartas (2013) e Britto (2012, doc. 

eletrônico) ponderam que hoje há três funções básicas que são atribuídas aos espaços 

verdes públicos: 1) como espaços públicos; 2) como espaços verdes e, finalmente, 3) 

como organizadores urbanos. Contudo, estas funções têm mudado com o passar do 

tempo, e sua concepção foi adquirindo lógicas distintas em diversas localidades 

geográficas.  

O papel desempenhado pela vegetação dos espaços verdes urbanos, conforme 

Magalhães (2001) são: a) Equilíbrio ecológico da região: contribui para o controle dos 

escoamentos hídricos e atmosféricos; b) Melhoria do conforto bioclimático: a vegetação 

controla as temperaturas do ar, reduzindo a sua amplitude, aumenta a umidade relativa, 

fixa e adsorve poeiras (principais responsáveis pela insalubridade da atmosfera urbana), 

consome CO2 e produz oxigênio durante o dia, ou seja, quando a produção de CO2 é 

mais elevada. Por outro lado acelera as brisas de convecção e as brisas de vale e de 

encosta, contribuindo para uma melhor drenagem atmosférica; c) Qualidade do espaço 

urbano: constitui um elemento fundamental na composição urbana, oferecendo material 

de cor, textura, movimento e perfume, contrastando com os materiais inertes; d) 

Recreação e lazer da população urbana: os espaços verdes em geral facultam o contato 

com os fenômenos naturais, contribuindo assim para o equilíbrio psicofisiológico dos 

citadinos. 
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Assim, os espaços verdes urbanos são cada vez mais defendidos por sustentarem 

e organizarem a malha urbana. São promotores de uma rede distribuidora de uma 

continuidade ecológica e cultural, essencial para a sustentabilidade ambiental de 

qualquer urbe (MAGALHÃES, 2001; DGOT / MPAT, 1992; TELLES, 1997; 

NARCISO, 2008; GARCÍA et al., 2006; CUARTAS, 2010 e 2012).  

Os espaços verdes urbanos são ainda uma possibilidade de contato com a 

natureza e permitem um ambiente mais saudável, funcionando como respirador do 

tecido urbano (GARCÍA et al., 2006; MAGALHÃES, 2001; DGOT / MPAT, 1992; 

TELLES, 1997; NARCISO, 2008; CUARTAS, 2010 e 2012).  

Dessa forma, o conceito de espaço verde urbano e respectivas funções sofreram 

profundas alterações ao longo do tempo, sendo atualmente aceito de forma unânime os 

seus múltiplos papéis de fundamental importância para o bem-estar da população 

urbana (CUARTAS, 2010 e 2012; MAGALHÃES, 2001; DGOT / MPAT, 1992; 

TELLES, 1997; NARCISO, 2008; GARCÍA et al., 2006).  

 Para Scalise (2002), Sarmento et al. (2001), Herzog (2008), Souza (2012), 

Rocha (2011), Ahern (2003), Shimabukuro (2003), site InBS (2014) e site APCV 

(2015) no contexto da era industrial, os parques urbanos tinham como função primordial 

a recreação e o lazer, pois a estrutura urbana, que crescia rapidamente, clamava por 

espaços que atenuassem os problemas urbanos, funcionando como verdadeiros pulmões 

verdes para o contexto da cidade. Asseguram também que nas grandes transformações e 

influências que os parques urbanos sofreram no século XX se devem ao movimento 

conservacionista Park Moviment
13

, aos grandes projetos do século passado e à atuação 

dos arquitetos Olmsted
14

 e Howard
15

. Eles discorriam a respeito da utilização 

econômica dos espaços livres enquanto áreas para recreação e preservação dos recursos 

naturais, controle de enchentes e proteção de mananciais, criação de espaços agradáveis 

para passear e morar; fomentando a mudança do conceito de qualidade ambiental 

urbana (MAYMONE, 2009; RAMOS, 2008; SARMENTO et al., 2001; HERZOG, 

2008; SOUZA, 2012; ROCHA, 2011; AHERN, 2003; site InBS, 2014; site APCV, 

2015; SCALISE, 2002). 

                                                 
13

O Movimento dos Parques Americanos contribuiu para uma radical transformação no significado da 

relação entre homem e natureza, além de promover campanhas pela conservação dos recursos naturais, 

assim como pela renovação de paisagens deterioradas pelo homem. 
14

Frederick Law Olmsted (1822-1903): arquiteto-paisagista estadounidense.  
15

Ebenezer Howard (1850-1928): urbanista inglês. 
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Traficante (2007), Maymone (2009) e Kliass (1993) pontuam que o acelerado 

crescimento da urbanização, a artificialidade do meio urbano, os impactos ambientais 

têm influenciado na vida urbana. Desta forma, surge a necessidade de criar espaços 

verdes no interior das cidades. Eles são conhecidos como refúgios verdes, ou seja, os 

parques, praças e jardins.  

Um grande elemento do contexto dos espaços verdes são os parques, que com o 

passar do tempo tiveram a função de “pulmões” das áreas centrais superlotadas e de 

delimitadores da expansão urbana, buscando desacelerar a ocupação indiscriminada. 

Logo assumiram a função de espaços de recreação e de descanso, segundo a ótica de 

Britto (2012, doc. eletrônico), Cuartas (2010 e 2012) e García et al. (2006). 

De acordo com Britto (2012, doc. eletrônico), Cuartas (2013) e García et al. 

(2006), os espaços verdes se diferenciam conforme: a) sua escala (local, metropolitano, 

regional); b) sua origem (arborização, localização, morfologia). Deste modo, por 

exemplo, encontramos “bosques periféricos” às cidades, “parques metropolitanos”, 

“parques urbanos”, “praças”, “largos”, “bulevares”, “corredores verdes”, “reservas 

naturais”, parques lineares e outras denominações estabelecidas pelos gestores das 

esferas federal, estadual e municipal. 

 Diante do exposto, entende-se por espaços verdes como sendo espaços abertos 

com predominância vegetal e que aparecem associados à malha urbana, onde moradores 

e frequentadores usufruem de seus equipamentos para recreação, lazer e atividades 

socioculturais. Ainda destaca-se que no contexto ambiental atual, os espaços verdes 

urbanos, pela sua relação direta com o nível de naturalização em espaço edificado, são 

os grandes responsáveis pela biodiversidade nas cidades, sendo este o maior indicador 

de sustentabilidade do sistema urbano.  

Herzog (2008), Souza (2012) e Ahern (2003) asseveram que os parques urbanos 

surgiram no final do século XVII, com o objetivo de ser uma área livre, estruturada por 

vegetação e dedicada ao lazer e contemplação da natureza, diferentemente os parques 

lineares que surgiram no século XIX, para servirem de instrumento urbanístico de 

planejamento e interligação dos parques existentes. Seu conceito ganhou força nos 

Estados Unidos com a criação dos parkways e riverways por Frederick Olmsted. O 

parque linear vive em constante processo de transformação nas grandes cidades 

(JORGE, 2007; RAMOS, 2008; BROCANELI, 2012; HERZOG, 2008; SOUZA, 2012; 

AHERN, 2003). 
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Discorrem também que Olmsted percebeu que introduzindo espaços abertos 

lineares como elo entre os parques e os sistemas naturais, passava a haver uma melhoria 

de qualidade dos parques, tanto no âmbito estético, como recreativo, sendo esta uma das 

visões precursoras do conceito de corredores verdes e greenways (RAMOS, 2008; 

BROCANELI, 2012; TRAFICANTE, 2007; JORGE, 2007; HERZOG, 2008; SOUZA, 

2012; ROCHA, 2011; AHERN, 2003).  

Tanto Montez (2010) como Chávez (2005), Ramos (2008), Silva (2014) e 

Rodriguez (2010) o conceito de pulmão verde evoluiu para o conceito de greenbelt e de 

cinturão verde, assim começaram a desenhar as cidades-jardim de Howard (figura 1). 

De parque público, o exemplo é o Central Parque de Nova Iorque (figura 2) da autoria 

de Olmsted, passou-se ao conceito do continuum de parques, visualizando já a 

necessidade de articulação destas diferentes tipologias verdes que iam surgindo. 

 

Figura 1- Projeto da cidade-jardim de Howard (1902) 

 
Fonte: https://nextcity.org/daily/entry/david-camerons-push-for-new-garden-cities-dies-a-quiet-death 

(2016) 

 

Figura 2 - Projeto do Central Park (Nova Iorque) de Olmsted (1871) 

 
Fonte: http://www.olmsted.org/research/olmsted-archives (2016) 

 

http://www.olmsted.org/research/olmsted-archives
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No Brasil, o parque público surgiu como uma forma de valorizar a paisagem 

urbana para a fruição das elites emergentes e seus interlocutores no exterior, 

especialmente aqueles vindos da Europa (MACEDO et al., 2010).  

 Conforme Jorge (2007, p. 35), “o parque urbano no Brasil do século XIX é como 

um palco. Apenas figuras ilustres, convidadas, ou importantes para a alta sociedade 

poderiam usufruir deste espaço”.  

Pondera-se ainda que “ao restante da população restavam as várzeas e terreiros 

onde se localizavam danças e costumes folclóricos, margens de rios, fundos de vale, 

banhados e riachos para o descanso e para o lazer” (JORGE, 2007, p. 35).    

É destacado que “ficavam reservados a uma sociedade restrita, os espaços 

“ditos” públicos como o Campo de Santana (figura 3) e o Passeio Público (figura 4)”, 

ambos na cidade do Rio de Janeiro (JORGE, 2007, p. 35).  

 

Figura 3 - Campo de Santana (RJ), pintura de Franz Josef Frühbeck (1818) 

 

Fonte: http://www.pintoresdorio.com/index.php?area=artistas&artista=27 (2016) 

 

Figura 4 - Passeio Público do Rio de Janeiro, de Alfred Martinet (1847) 

 

Fonte: http://bdlb.bn.br/acervo/handle/123456789/22523 (2016) 

 

 

http://www.pintoresdorio.com/index.php?area=artistas&artista=27
http://bdlb.bn.br/acervo/handle/123456789/22523
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Para Macedo et al. (2002, p.14), o parque é “todo espaço de uso público 

destinado à recreação de massa, qualquer que seja o seu tipo, capaz de incorporar 

intenções de conservação e cuja estrutura morfológica é autossuficiente”, isto é, não é 

diretamente influenciada em sua configuração por nenhuma estrutura construída em seu 

entorno.  

No trabalho de Lima et al. (1994, p. 545) uma das categorias principais são os 

parques urbanos, ou seja, “uma área verde, com função ecológica, estética e de lazer, 

entretanto com uma extensão maior que as chamadas praças e jardins públicos”. Ainda 

há o sistema de parques urbanos ou municipais que pode ser de dois tipos: parques 

urbanos, dentro do perímetro urbano, os quais guardam uma correlação especial com os 

problemas sociais e os parques rurais (LIMA et al., 1994). 

Nesse panorama, é esse o enfoque onde se legitima, por intermédio de 

dispositivos legais, a apropriação das áreas verdes à beira-rio para uso público. Levando 

em consideração os limites e percebendo as potencialidades e especificidades das áreas 

de preservação permanentes em sítio urbano. Toda essa discussão possibilita conceber 

as áreas de várzeas, fundos de vale e córregos como grandes espaços verdes 

caracterizando-as como parques lineares (LITTLE, 1990, GIORDANO, 2004; AHERN, 

1995; FABOS, 1995; DUNNE et al., 1978).   

Aqui nesse contexto, os parques lineares são caracterizados como intervenções 

urbanísticas associadas à rede hídrica em fundos de vale, enfocando a água como 

protagonista do cenário urbano agregando espaços de usos múltiplos e incentivando a 

relação sustentável do homem com o meio em que vive (LITTLE, 1990, GIORDANO, 

2004; AHERN, 1995; FABOS, 1995; DUNNE et al., 1978).  

De acordo com Sanches (2007, p. 3), essas intervenções valorizam “as várzeas 

como áreas de proteção permanente, tornando-as equipamentos urbanos definidores e 

estruturadores de um desenho junto ao rio e de um espaço urbano coletivo e integrador”.  

Friedrich (2007) e Travassos (2010) comentam que em várias cidades 

brasileiras, uma parcela importante dessa infraestrutura verde hoje é encontrada nos 

fundos de vale, ao longo dos cursos d‟água, que se tornaram locais-chave para a 

implementação de uma série de intervenções públicas para a continuidade de sistemas 

de esgoto, para reurbanizar os assentamentos precários, que em grande parte aí se 

localizam, para proteger as áreas urbanas dos processos de inundação e para a 

implementação de áreas verdes públicas (SCALISE, 2002; GIORDANO, 2004). 
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1.3.3. Continuum Naturale 

 

O termo homeostasia é formado pelos radicais gregos homeo (o mesmo) 

e stasis (ficar) e foi criado pelo fisiologista americano Walter Bradford Cannon
16

 em 

1929. A homeostasia, em termos biológicos, reflete a ação de sistemas internos na busca 

pelo equilíbrio do organismo em sua relação com o meio ambiente e com seu próprio 

meio interior (CABACEIRA, 2011; RODRIGUES, 2013; CABRAL, 1980). Em sua 

sabedoria, o organismo, procura manter certo nível de estabilidade funcional de modo 

que há condições necessárias à sua manutenção e bem-estar para que sejam mantidas 

(RODRIGUES, 2013; CABRAL, 1980). Nesse espectro, ou seja, busca amenizar as 

agressões sofridas e estabelecem processos facilitadores da adaptação às mudanças 

ambientais. Entretanto, se ocorrerem mudanças drásticas ou agressões que extrapolem a 

capacidade adaptativa surgem os distúrbios, os impactos, as degradações 

(RODRIGUES, 2013; CABRAL, 1980). 

Segundo Rodrigues (2013), Walter Bradford Cannon em seu livro A 

SABEDORIA DO CORPO, publicado em 1946, difundiu um dos mais importantes 

conceitos desenvolvidos na fisiologia, a homeostase.  

O mesmo autor afirma que a homeostase imersa na obra de Walter Bradford 

Cannon, ficou de fato tão conhecida que deixou de pertencer exclusivamente às 

publicações especializadas na área fisiológica (RODRIGUES, 2013). 

Assim,   

 
A Teoria Geral dos Sistemas possui larga aplicação na análise da dinâmica 

dos processos naturais. Os sistemas naturais são abertos, pois realizam trocas 

de energia e matéria com o ambiente, por meio de relações de entrada (input), 

transformação e saída (output, ou produto). Os princípios básicos de 

conservação de massa são à base destes processos. As transformações 

ocorridas no sistema se fundamentam também em princípios de equilíbrio 

dinâmico regidos pela homeostase, dado que outro princípio físico universal, 

o da conservação de energia, é fundamental para a sua manutenção (LOBO, 

2012, p. 96).  

 

Para o pesquisador (2012, p. 96),  

 
A consolidação da Teoria Geral dos Sistemas parte dos estudos no campo da 

Biologia feitos por Ludwig von Bertalanffy
17

, publicados em 1937. 

Posteriormente, sua aplicação foi ampliada [...] aos mais diversos campos do 

conhecimento científico, como a Ecologia, [a Geografia], a Climatologia e, 

                                                 
16

Walter Bradford Cannon (1871-1945): fisiologista e médico estadunidense. 
17

Ludwig von Bertalanffy (1901-1972): biólogo austríaco. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/1871
https://pt.wikipedia.org/wiki/1945
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em tempos mais recentes, às Ciências Sociais Aplicadas, como o Turismo 

(LOBO, 2012, p. 96). 

 

De fato, os trabalhos de Walter Bradford Cannon tiveram papel importante ao 

influenciar no avanço da reflexão sobre sistemas complexos em diferentes disciplinas 

do conhecimento científico (CABACEIRA, 2011; LOBO, 2012; RODRIGUES, 2013; 

CABRAL, 1980). 

Nesse panorama, surge a Teoria do Continuum Naturale, cuja origem está 

calcada no princípio da homeostase (de Walter Bradford Cannon, 1929), que 

inicialmente foi aplicado ao estudo do organismo humano, e, posteriormente, aplicado à 

paisagem através do arquiteto português Francisco Caldeira Cabral (1980), marcando 

desta forma todo o planejamento que tinha como base a Ecologia do século XX 

(CABACEIRA, 2011; MAGALHÃES, 2001). 

Conforme FMCC
18

 (2016, doc. eletrônico, grifo nosso), 

 
O planeamento urbano procura cada vez mais criar estruturas verdes 

contínuas dentro das cidades, não só como forma de combater a poluição, 

mas também com a intenção de criar cidades sustentáveis sob o ponto de 

vista ambiental. Estas estruturas verdes quando bem planeadas, previligiam 

as zonas ao longo das linhas de água, zonas inundáveis ou zonas de 

preservação da natureza existente. O Continum Naturale nas cidades é uma 

estrutura complexa que vai desde o grande parque urbano até ao jardim 

público ou privado e até aos grandes alinhamentos de árvores [Parque 

Urbano e o Jardim Prof. Francisco Caldeira Cabral, em Algés e depois em 

Telheiras]. O que é fundamental é que haja uma ligação entre estas zonas, 

para que haja trocas entre os diferentes ecossistemas. Esta é uma prática 

comum em toda a Europa do Norte e grande parte dos Estados Unidos, onde 

a profissão da Arquitectura Paisagísta tem grande reconhecimento. Na 

Europa do Mediterrâneo, a situação de Portugal é pioneira, pois desde 

1940 que existe o ensino da Arquitectura Paisagísta, introduzido pelo 

meu Pai, que estudou na Alemanha e que advoga estes princípios de 

planeamento urbano e rural. A Espanha e a Itália estão bastante atrazadas 

neste domínio. Na Ásia, sobretudo Singapura é um exemplo para o mundo, 

pois conseguiram nos últimos 30 anos criar uma estrutura verde contínua, que 

contribui fortemente para a qualidade ambiental desta Cidade/Estado. 

 

No início do século XX, aparece em cena a Teoria do Continuum Naturale, 

alicerçada pela necessidade da paisagem natural adentrar a cidade de modo contínuo e 

ramificado, agregando às novas áreas verdes a concepção dos tais corredores verdes 

bastante difundidos em Portugal (CABACEIRA, 2011; MAGALHÃES, 2001; 

CABRAL, 1980) (figuras 5, 6 e 7). 

 

                                                 
18

Depoimento dado por Francisco Manuel Caldeira Cabral - FMCC (19/01/2016), filho do mentor da 

Teoria do Continuum Naturale (Prof. Francisco Caldeira Cabral). 



48 
 

 
 

Figura 5 - Parque urbano Prof. Francisco Caldeira Cabral (Miraflores, Algés / Portugal) 

 

Fonte: http://palavrasmaiscoisas.blogspot.com.br/2008_11_01_archive.html (2016) 

 

Figura 6 - Parque urbano Prof. Francisco Caldeira Cabral (Miraflores, Algés / Portugal) 

 

Fonte: https://www.guiadacidade.pt/pt/poi-parque-urbano-de-miraflores-20325 (2016) 

 

Figura 7 - Parque urbano Prof. Francisco Caldeira Cabral (Miraflores, Algés / Portugal)  

 
Fonte: http://gazetademiraflores.blogspot.com.br/2012/04/parque-urbano-de-miraflores-um-olhar.html 

(2016) 
 

http://palavrasmaiscoisas.blogspot.com.br/2008_11_01_archive.html
https://www.guiadacidade.pt/pt/poi-parque-urbano-de-miraflores-20325
http://gazetademiraflores.blogspot.com.br/2012/04/parque-urbano-de-miraflores-um-olhar.html
http://gazetademiraflores.blogspot.com.br/2012/04/parque-urbano-de-miraflores-um-olhar.html
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O conceito de Continuum Naturale, conforme Cabral (1980), em parte 

assemelha-se à lógica do corredor verde, no que diz respeito às funções ecológicas e ao 

objetivo da continuidade. 

Para Cabral (1980), o Continuum Naturale garante a aplicação da homeostase na 

paisagem moderna apoiando-se em quatro princípios:  

1) Continuidade: promovida pela circulação e movimentos da água, ar, 

solo, vegetação e fauna, dando origem ao conceito de corredores verdes;  

2) Elasticidade: através da adaptação dos elementos a várias situações;  

3) Meandrização: com o aumento das superfícies de contato, das 

interfaces, sendo que nestas zonas que a intensidade e diversidade biológica é máxima;  

4) Intensificação: garantir a otimização de parâmetros físicos e biológicos, 

com o intuito de compensar o empobrecimento ecológico das áreas mais artificializadas.  

Em Portugal, o Continuum Naturale de Cabral (1980), é definido, descrito e 

incorporado na Lei de Bases do Ambiente (Lei nº. 11, de 07/04/1987) como o sistema 

contínuo de ocorrências naturais que constituem o suporte da vida silvestre e da 

manutenção do potencial genético e que contribui para o equilíbrio e estabilidade do 

território (DGOT / MPAT, 1992; TELLES, 1997; NARCISO, 2008).  

Cabe ressaltar que o conceito de Continuum Naturale aplicado tanto à paisagem 

urbana como à paisagem rural, foi difundido em Portugal pelo docente Francisco 

Caldeira Cabral, a partir de 1940. Mas só muito mais tarde, depois da Revolução 

Democrática Portuguesa
19

, veio a ser expresso em Lei (DGOT / MPAT, 1992; 

NARCISO, 2008; TELLES, 1997) (figuras 8, 9 e 10). 

O arquiteto FMCC
20

 (2016, doc. eletrônico) afirma que: 
 

A Teoria do Continuum Naturale, tem dois aspectos distintos, pois aplica-se 

aos meios rurais e aos meios urbanos. A questão nos meios rurais tem 

sobretudo que ver com as monoculturas extensivas. A biodiversidade é 

fundamental nos meios rurais, e por vezes com a agroindústria criam-se 

situações ecologicamente muito desequilibradas. Grandes extensões de 

paisagem sem compartimentação, impedem as trocas entre os diversos 

ecossistemas prejudicando gravemente a fauna e a flora dessas regiões. A 

questão nos meios urbanos, baseia-se na necessidade de abordar o problema 

das zonas verdes urbanas como estruturas vivas contínuas, e não como ilhas 

no meio urbano. Os parques lineares e corredores verdes fazem parte da 

estrutura verde urbana, que se pretende contínua.  

 

 

                                                 
19

O dia 25 de abril de 1974 situa-se entre uma revolução meramente democrática e liberal e uma 

revolução de caráter social.  
20

Depoimento. 
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Figura 8 - Parque urbano Professor Francisco Caldeira Cabral (Miraflores, Algés / 

Portugal) 

 

Fonte: http://www.yelp.pt/biz_photos/parque-urbano-de-miraflores-

alg%C3%A9s?select=stCeutTaYeZpOFid_XpkyA (2016) 

 

Figura 9 - Jardim Professor Francisco Caldeira Cabral (Telheiras, Freguesia do Lumiar, 

Lisboa / Portugal) 

 
Fonte: (1) http://newsletters.cm-lisboa.pt/Search/ver.php?msg_id=452 (2016); (2) http://urbansketchers-

portugal.blogspot.com.br/2014/10/telheiras.html (2016) 

 

Figura 10 - Jardim Professor Francisco Caldeira Cabral (Telheiras, Freguesia do 

Lumiar, Lisboa / Portugal) 

 
Fonte: http://www.panoramio.com/user/8194661/tags/Lumiar?photo_page=2 (2016) 

 

http://www.yelp.pt/biz_photos/parque-urbano-de-miraflores-alg%C3%A9s?select=stCeutTaYeZpOFid_XpkyA
http://www.yelp.pt/biz_photos/parque-urbano-de-miraflores-alg%C3%A9s?select=stCeutTaYeZpOFid_XpkyA
http://newsletters.cm-lisboa.pt/Search/ver.php?msg_id=452
http://urbansketchers-portugal.blogspot.com.br/2014/10/telheiras.html
http://urbansketchers-portugal.blogspot.com.br/2014/10/telheiras.html
http://www.panoramio.com/user/8194661/tags/Lumiar?photo_page=2
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Contudo, a Teoria do Continuum Naturale, mesmo em Lei, objetiva levar a 

paisagem natural à cidade sob as formas que sirvam as inerentes funções urbanas 

(DGOT / MPAT, 1992; CABRAL, 1980) (figuras 11 e 12). 

Segundo FMCC
21

 (2016, doc. eletrônico),  

 
Estes parques [Telheiras e Oeiras] seguem estes princípios do Continum 

Naturale e são contributos importantes para a cidade. Em Oeiras, o Parque 

dos Poetas com 25 ha, inaugurada a última fase em 2015, também foi 

desenvolvido por nós, e a reserva deste espaço resulta de um planeamento 

urbanístico dos anos 80. A cidade de Oeiras deu um salto qualitativo 

ambiental muito significativo com a implementação de várias zonas verdes 

interligadas. 

 

Figura 11 - Croqui do Parque dos Poetas em Oeiras (Portugal) 

 
Fonte: http://parquedospoetas.cm-oeiras.pt/?page_id=112 (2016) 

 

 

 

                                                 
21

Depoimento. 

http://parquedospoetas.cm-oeiras.pt/?page_id=112
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Figura 12 - Vista do Parque dos Poetas em Oeiras (Portugal) 

 
Fonte: (1) http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1159377 (2016) e (2) 

http://www.waymarking.com/gallery/image.aspx?f=1&guid=7897f6db-59d1-4868-9668-2197c0aea315 

(2016) 

 

Conforme Telles (1997, p. 127), 

  
[...] pretende-se assim criar um continuo natural integrado no espaço urbano, 

de modo a dotar a cidade, por forma homogénea, de um sistema espacial que 

assegure o funcionamento dos ecossistemas fundamentais e simultaneamente 

contenha uma rede de biótopos interligados por corredores que sirva de 

suporte à vida silvestre. Este sistema é representado, quer por ocorrências 

naturais, quer por espaços criados para o efeito, de modo a assegurar os 

objetivos pretendidos. 

 

O contínuo natural [...] deve assegurar três princípios básicos, nos quais é 

induzida a sua intervenção (NARCISO, 2008, p. 85). São eles:  

1) Autorregulação devido ao fato de ela assegurar as ocorrências naturais 

dos sistemas ecológicos;  

2) A totalidade, ao fato de se remeter a todo o perímetro urbano da cidade e 

sustentar todas as ocorrências nele existente;  

3) A transformação refere-se à implementação de novas áreas em 

concordância com os sistemas existentes, salvaguardando-os. 

Conforme Narciso (2008, p. 85, grifo nosso), 

 
A criação, promoção e conservação de corredores verdes assentam na 

definição de unidades de paisagem que possam ligar-se entre si, de modo a 

constituírem uma rede viva, que se estenda da escala local até à escala global, 

cumprindo o programa de “verde contínuo” e assumindo uma conexão entre 

os diferentes espaços da cidade e as suas linhas estruturantes. É essa 

continuidade ou conectividade que define o caráter dos corredores 

verdes.  

 

  

http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1159377
http://www.waymarking.com/gallery/image.aspx?f=1&guid=7897f6db-59d1-4868-9668-2197c0aea315
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Assim, entende-se que o conceito de Continuum Naturale tem por alvo a defesa 

da preservação das estruturas fundamentais da paisagem e deve ocorrer de um modo 

contínuo (MARQUES, 2014; PINHEIRO, 2012). 

 

1.4. GREENWAYS, CORREDORES VERDES E PARQUES LINEARES 

 

1.4.1.  Greenways e corredores verdes 

 

As intervenções urbanas iniciadas há séculos, denominada de greenways é 

abordada na presente tese por representar o surgimento de um conceito que se 

desdobrou ao longo das últimas décadas até o que chamamos hoje de parques lineares 

em Goiás e Tocantins e outras localidades como São Paulo, Mato Grosso do Sul, Paraná 

e outros (LITTLE, 1990; SOARES, 2014; GIORDANO, 2004 e 2000; CARBONE, 

2014; FRIEDRICH, 2007; NARCISO, 2008; SOUZA, 2012; TRAVASSOS, 2010; 

BALDONI, 2011). Essa tipologia de intervenção paisagística origina diversas outras, 

tais como: corredores verdes, caminhos verdes e corredores ecológicos de Portugal e 

caminhos verdes em São Paulo, fomentando a estrutura ecológica e alicerçando o cerne 

do Continuum Naturale (SOARES, 2014; ROCHA, 2011; HERZOG, 2008; site InBS, 

2014; site ACPV, 2015; TELLES, 1997; CABRAL, 1980; MAGALHÃES, 2001; 

SARMENTO et al., 2001; QUINTAS, 2014; CANGUEIRO, 2006; VIEIRA, 2007). 

 A forma como a população ocupa e se distribui na paisagem seja rural ou urbana 

influencia no mecanismo de funcionamento dos ambientes naturais e, 

consequentemente, na qualidade de vida dessas pessoas. Por este viés, um dos 

importantes aspectos para a sustentabilidade na ocupação de um território é a presença 

de conexões entre os elementos naturais importantes de uma paisagem. As conexões 

permitem a ocorrência dos fluxos de matéria e energia e oferecem suporte aos serviços 

ambientais. Assim, os corredores verdes podem ser utilizados como estratégia de 

planejamento para a manutenção da conectividade de uma paisagem (SOUZA, 2012; 

MARQUES, 2001; LITTLE, 1990; SEARNS, 1995; DREW, 1994; TROPPMAIR et al., 

2003; LLARDENT, 1982). 

Para Sarmento et al. (2001), Herzog (2008), Souza (2012), Rocha (2011), Ahern 

(2003), site InBS (2014) e site APCV (2015), a concepção de corredor verde remonta ao 

início do século XVIII, com boulevards e parques que ligavam espaços urbanos. Já o 

conceito data da metade do século XIX, com os greenways e parkways de Frederic Law 
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Olmsted e Calvert Vaux
22

, como os parques de Boston, Nova Iorque, Chicago e Buffalo 

(HELLMUND et al., 2006; site InBS, 2014; site APCV, 2015; AHERN, 2003; 

ROCHA, 2011).  

Na Europa, vários projetos de corredores verdes foram implantados, também 

chamados de ecological networks, como estratégias de sustentabilidade urbana e 

ambiental em múltiplas escalas (SARMENTO et al., 2001; HERZOG, 2008; SOUZA, 

2012; ROCHA, 2011). 

Nesse contexto histórico, final do século XIX, merece destaque o trabalho de 

Ebenezer Howard que publicou sua conceituação sobre um modelo de cidade ideal, a 

cidade-jardim, propondo um greenbelt, ou seja, uma espécie de cinturão verde, para 

conectar áreas urbanas e rurais. Esse modelo tem influenciado diversos projetos urbanos 

(SARMENTO et al., 2001; MARQUES, 2001; HERZOG, 2008; SOUZA, 2012; 

ROCHA, 2011, SILVA, 2014). 

Segundo Marques (2001), Little (1990), Giordano (2004) e Searns (1995), os 

conceitos de greenbelt e greenway, embora possuam alguns objetivos comuns, não são 

idênticos. O primeiro delimita áreas distintas funcionando como uma barreira e o 

segundo são sistemas contínuos de caráter linear que interligam várias tipologias de 

espaços e, além de limitarem a expansão urbana, convidam as pessoas e a natureza a 

mover-se no seu interior (LITTLE, 1990; GIORDANO, 2004; MARQUES, 2001; 

SEARNS, 1995). 

Giordano (2004, p. 4) assevera que: 

 

Greenways são áreas lineares destinadas tanto à conservação como à 

preservação dos recursos naturais, tendo como principal característica a 

capacidade de interligar fragmentos florestais e outros elementos encontrados 

em uma paisagem, assim como os corredores ecológicos, porém, nos 

greenways têm-se a agregação de funções de uso humano, expressas 

principalmente por atividades de lazer e como rotas locomoção humana não 

motorizada, compondo desta forma princípios do desenvolvimento 

sustentável. 

 

Também surge no cenário,  

 
Dentro do conceito paisagístico de Olmsted estavam as parkways, isto é, 

avenidas - parques responsáveis pela interligação dos parques legitimando 

assim, os sistemas de áreas verdes. Como derivação dessas avenidas – 

parques, arborizadas, ajardinadas e equipadas para o recreio da população, 

encontramos o conceito de river-fronts, seefronts e lake-fronts destinados ao 

recreio, mas também a preservação de fundos de vales e beira-rios, como no 

                                                 
22

Calvert Vaux (1824-1895): arquiteto inglês. 



55 
 

 
 

projeto do parque linear ao longo do Charles River em Boston (LIMA, 2007, 

p. 5). 

 

O termo corredor verde foi usado pela primeira vez por William Hollingsworth 

Whyte
23

 no ano de 1959, quando escreveu sua monografia “Securing Open Space for 

Urban América”, segundo os pesquisadores Crawshaw (2009), Fabos (1991), Little 

(1990), Giordano (2004) e Marques (2001). 

Nas obras de Ahern (1995) e Turner (1989) e nos trabalhos acadêmicos de 

Giordano (2004), Mugavin (2004) e Marques (2001), greenways e corredor verde são 

utilizados para áreas lineares que são planejadas para os seguintes objetivos: ecológicos, 

recreativos, culturais, estéticos e práticas sustentáveis. 

Eles ressaltam que os greenways e corredores verdes são estabelecidos da 

seguinte forma: a) são essencialmente lineares; b) são sinergéticos; c) são 

multifuncionais; d) tem alicerce no conceito de desenvolvimento sustentável; e) 

capacidade de unir sistemas lineares e áreas não lineares como complemento da 

paisagem (AHERN, 1995; GIORDANO, 2004; MARQUES, 2001). 

Para Little (1990), os greenways e corredores verdes são classificados em: 1) 

greenways fluviais urbanos; 2) greenways recreativos; 3) greenways ecológicos; 4) 

greenways históricos ou cênicos; 5) redes de greenways. 

Nesse prisma, os greenways são abordados em dois grupos de funções: a) a 

função ecológica (proteção, preservação, conservação, habitat, filtro urbano e outros) e 

b) a função social (recreação, lazer, preservação dos patrimônios cultural e histórico, 

estética e qualidade de vida) (AHERN, 1995; GIORDANO, 2004; MARQUES, 2001). 

Em Portugal, conforme Vieira (2007, p. 9), 

 
Associado à estrutura ecológica estão os corredores ecológicos. A sua função 

primordial é estabelecer ou salvaguardar a ligação e os fluxos físicos e 

energéticos entre as diferentes áreas nucleares de conservação, contribuindo, 

de modo especialmente relevante, para ultrapassar uma visão redutora da 

conservação da natureza e da biodiversidade circunscrita às áreas 

classificadas. Pretende-se deste modo promover a continuidade espacial e a 

conectividade das componentes da biodiversidade em todo o território, bem 

como uma adequada integração e desenvolvimento das atividades humanas. 

 

No Brasil, os corredores ecológicos tratam apenas das funções ecológicas em 

áreas de parques nacionais e outras unidades de conservação conforme os dizeres do 

                                                 
23

William Hollingsworth Whyte (1917 - 1999): sociólogo e jornalista estadunidense. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/1917
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sociologia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
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SNUC (2000) e não mantém nenhum vínculo com as áreas urbanas (MMA, 2014, doc. 

eletrônico). 

Os corredores ecológicos (figura 13), conforme o Sistema Nacional de Unidades 

de Conservação da Natureza, no Art. 2º, inciso 19, para os fins previstos nesta Lei, 

entende-se como: 

 
Porções de ecossistemas naturais ou seminaturais, ligando unidades de 

conservação, que possibilitam entre elas o fluxo de genes e o movimento da 

biota, facilitando a dispersão de espécies e a recolonização de áreas 

degradadas, bem como a manutenção de populações que demandam para sua 

sobrevivência áreas com extensão maior do que aquela das unidades 

individuais (SNUC, 2000). 

 

Figura 13 - Exemplo de Corredor Ecológico (Parques Nacionais da Serra da 

Capivara e da Serra das Confusões, Estado do Piauí) 

 

Fonte: http://www.fumdham.org.br/Mapas/03_Parques%20Sat%C3%A9lite.jpg (2015) 

 

Para o Ministério do Meio Ambiente - MMA (2014, doc. eletrônico), 

 
Como instrumento de gestão territorial, os Corredores Ecológicos atuam com 

o objetivo específico de promover a conectividade entre fragmentos de áreas 

naturais. Eles são definidos no SNUC (2000) [...] e visam mitigar os efeitos 

da fragmentação dos ecossistemas promovendo a ligação entre diferentes 

áreas, com o objetivo de proporcionar o deslocamento de animais, a 

dispersão de sementes, aumento da cobertura vegetal. São instituídos com 

base em informações como estudos sobre os deslocamentos de espécies, sua 
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área de vida (área necessária para o suprimento de suas necessidades vitais e 

reprodutivas) e a distribuição de suas populações. A partir destas informações 

são estabelecidas as regras de utilização destas áreas, com vistas a possibilitar 

a manutenção do fluxo de espécies entre fragmentos naturais e, com isso, a 

conservação dos recursos naturais e da biodiversidade. São, portanto, uma 

estratégia para amenizar os impactos das atividades humanas sob o meio 

ambiente e uma busca ao ordenamento da ocupação humana para a 

manutenção das funções ecológicas no mesmo território.  

As regras de utilização e ocupação dos corredores e seu planejamento são 

determinados no plano de manejo da Unidade de Conservação à qual estiver 

associado, incluindo medidas com o fim de promover sua integração à vida 

econômica e social das comunidades vizinhas. Os Corredores Ecológicos são 

criados por ato do Ministério do Meio Ambiente. Até o momento foram 

reconhecidos dois corredores ecológicos: a) Corredor Capivara-Confusões
24

 

e b) Corredor Caatinga
25

. 

 

Sendo assim, o conceito de corredor ecológico não se aplicará ao contexto 

urbano, uma vez que a presença humana é predominante. Em ambiente urbano surge o 

conceito de corredor verde urbano, que permite numa primeira análise, contribuir para a 

melhoria da qualidade ambiental urbana. Para além do impacto na melhoria da 

qualidade do ambiente urbano, os corredores verdes urbanos fornecem em ambiente 

urbano, condições análogas aos corredores ecológicos, ou seja, promovem o incremento 

da biodiversidade, da livre circulação de espécies, a infiltração da água, entre outros 

(ROCHA, 2011; SARMENTO et al., 2001; GIORDANO, 2004; MARQUES, 2001; 

TELLES, 1997).  

Em Portugal, corredores verdes, caminhos verdes e corredores ecológicos são 

utilizados como sinônimos, pois, de acordo com Little (1990), Marques (2001), Fabos 

(1991; 1995), Searns (1995), o site da APCV – Associação Portuguesa de Corredores 

Verdes (2015, doc. eletrônico) e Rocha (2011) nos informam que são entendidos como 

espaços livres lineares ao longo de corredores naturais (fundos de vale, córregos e 

outros) com usos diversos e liga os espaços rural e urbano. 

Soares (2014), Altamirano et al. (2008) e Oliveira et al. (2012)  asseveram que a 

Secretaria do Verde e do Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de São Paulo aplica o 

termo caminhos verdes como área verde linear associada ao tráfego de pedestres, ou 

seja, calçadas arborizadas e definidas pelo Programa Calçadas Verdes. 

                                                 
24

O corredor ecológico conectando o Parque Nacional da Serra da Capivara e o Parque Nacional da Serra 

das Confusões, Estado do Piauí, tem a meta de assegurar a conservação e o uso sustentável dos recursos 

naturais da área do corredor e a efetiva conservação da diversidade biológica das unidades de conservação 

componentes do Mosaico de Unidades de Conservação - MUC (MMA, 2014, doc. eletrônico). 
25

O Corredor Ecológico da Caatinga interliga as unidades de conservação contidas nos Estados de 

Pernambuco, Bahia, Sergipe, Piauí e Alagoas (MMA, 2014, doc. eletrônico). 
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Outros pesquisadores inferem que os corredores verdes e caminhos verdes são 

espaços abertos lineares naturais que cumprem funções ecológicas, conservacionistas e 

preservacionistas e promovem múltiplos usos pela população (FRISCHENBRUDER et 

al., 2006). Segundo Helmund et al. (2006, p. 4), eles também podem proteger belos 

cenários, com “uma meta geral de sustentar a integridade da paisagem, incluindo ambos 

componentes naturais (biofísicos) e sociais”. 

“Essa definição destaca o papel da conectividade dos corredores verdes 

integrados em redes, que são importantes para a conservação ambiental e para a 

qualidade de vida nas cidades” (HERZOG, 2008, p. 5). 

Uma contribuição relevante à classificação dos greenways, aqui denominados de 

corredores verdes, é a proposta de Ahern (1995). Travassos (2010) corrobora com 

Ahern (1995) ao discorrer que os corredores verdes têm como característica espacial 

principal a linearidade; que a rede criada por esses caminhos deve criar vínculos e 

conexões espaciais em várias escalas; que são predominantemente multifuncionais; que 

a estratégia de planejamento deve levar em conta as questões ambientais e econômicas e 

que eles devem ser considerados como um complemento do planejamento físico e de 

paisagem, e não como seu substituto. 

Os corredores verdes não só protegem os recursos existentes, como também 

compatibilizam com a atividade humana, contribuindo para uma melhor qualidade da 

paisagem e de vida da população que tem como objetivos fundamentais: a) delimitar 

áreas com elevados valores de cunho ecológico, cultural e paisagístico; b) a definição de 

uma rede de corredores verdes com ramificações no tecido urbano; c) a proteção dos 

recursos e a sua compatibilização com a atividade humana; d) contribuir para uma 

melhor qualidade da paisagem e de vida da população (GIORDANO, 2004; 

SARMENTO et al., 2001; AHERN, 1995; TRAVASSOS, 2010; FERREIRA et al., 

2010). 

Os corredores verdes no espaço urbano devem permitir a integração de áreas de 

maior valor ecológico numa estrutura desenhada e organizada, criando novos 

componentes que potencializam elos através dos subsistemas territoriais fundamentais 

para o funcionamento como infraestruturas: a) infraestrutura azul (circulação da água); 

b) infraestrutura verde (produção de biomassa); c) infraestrutura cultural (paisagem e 

elementos culturais); d) infraestrutura de mobilidade sustentável (não motorizada) 

(GIORDANO, 2004; SARMENTO et al., 2001; AHERN, 1995; TRAVASSOS, 2010; 

FERREIRA et al., 2010). 
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1.4.2.  Parques lineares 

 

Em Baldoni (2011, p. 129), “os parques lineares são instrumentos estratégicos 

para recriar espaços de lazer e áreas verdes em áreas de interface urbana, recuperando a 

cidadania e o ambiente”.  

A questão de implantar os parques lineares tem como crivo a integração de áreas 

de lazer às atividades educativas, recreativas e poliesportivas e, proporcionar coesão 

social e promover uma gama de atividades ao ar livre para a comunidade local e 

visitante, como lazer ativo e contemplativo e circulação não-motorizada, nos dizeres de 

Frischenbruder et al. (2006), Searns (1995) e Scalise (2002).  

Ao estudar áreas verdes de grandes cidades, verifica-se que os parques lineares 

estão muito mais além do que uma simples conexão, pois, foram aos poucos 

acrescentando funções que vão de lazer esportivo a rotas de locomoção, além de 

preservação do sistema natural, drenagem, interligação de fragmentos, rotas cênicas e 

históricas, desenvolvimento econômico, cultural, estético e político (MÁRTYRES et 

al., 2011). 

Os autores asseguram que atualmente, a maior dificuldade para implantação de 

parques lineares nas grandes cidades reside no valor e na disponibilidade da terra e 

também constatam que a implantação deles representa uma estratégia de requalificação 

urbana (MÁRTYRES et al., 2011). 

Para Scalise (2002), os parques lineares são procedimentos de intervenção 

urbanística associada à rede hídrica de fundos de vale, mais especificamente em 

domínio de planície aluvial. Friedrich (2007) e Giordano (2004) relatam que as 

características deles são: a) proteger ou recuperar os ecossistemas lindeiros aos cursos 

d‟água, b) conectar áreas verdes e espaços livres, c) controlar enchentes, e d) prover 

áreas verdes para o lazer. 

 Giordano (2004), Friedrich (2007) e Scalise (2002) relatam que neste contexto, o 

parque linear torna-se atualmente um elemento norteador de programas ambientais no 

urbano como instrumento de planejamento e gestão de áreas marginais aos canais 

fluviais, buscando conciliar o aspecto urbano-ambiental presentes nestas áreas como as 

exigências da legislação e da realidade existente. 

 De acordo com Friedrich (2007) e Lois et al. (2001), o parque linear é uma 

alternativa para preservação. Nessa situação, o crescente estado de degradação 

socioambiental encontrado na maioria das áreas urbanas, principalmente nos países 
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considerados em desenvolvimento, há a necessidade de criação e implementação de 

projetos para a preservação e recuperação dos seus cursos d‟água e áreas marginais e 

desenvolvimento de programas de recreação pública e circulação não-motorizada, 

dentro dos preceitos do conceito de desenvolvimento sustentável e condizentes à 

legislação ambiental (FRIEDRICH, 2007; LOIS et al., 2001). 

 Os parques lineares são definidos como áreas lineares destinadas tanto à 

conservação como a preservação dos recursos naturais, tendo como principal 

característica a capacidade de interligar fragmentos florestais e outros elementos 

encontrados em uma paisagem, assim como os corredores verdes / greenways 

(GIORDANO, 2004; FRIEDRICH, 2007; LITTLE, 1990; SEARNS, 1995). 

 Little (1990), Searns (1995) e Scalise (2002) pontuam e enfatizam que há outro 

propósito para a implantação dos parques lineares, que se refere à segurança 

proporcionada, tendo em vista que devido à continuidade de sua forma, evita os perigos 

de isolamento e desconexões dos parques urbanos tradicionais. 

 Travassos (2010), Lois et al. (2001), Giordano (2004), Friedrich (2007) e Scalise 

(2002) informam que os parques lineares têm esse nome, pois são implantados em uma 

faixa ao longo de um rio, canal ou córrego e com funções ecológicas e sociais. Também 

atuam zona de proteção das áreas ribeirinhas da ocupação irregular, protegem as 

margens de processos erosivos, combatem a formação de ilhas de calor em grandes 

centros urbanos, reduzem a poluição difusa, criam áreas de lazer para a população 

aumentando sua qualidade de vida e recompõe a vegetação ciliar (TRAVASSOS, 2010; 

LOIS et al., 2001; GIORDANO, 2004; FRIEDRICH, 2007; SCALISE, 2002). 

 Mediante o exposto, outra visão para o parque linear é o de que pode ser 

chamado também de corredor verde / greenway, porque é feito ao longo dos córregos, 

onde os fundos de vale são utilizados, muitas vezes, nas cidades de qualquer porte, 

como depósito de lixo e de ocupação irregular (TRAVASSOS, 2010; GIORDANO, 

2004; FRIEDRICH, 2007; SCALISE, 2002; LITTLE, 1990).  

 Em território brasileiro, segundo Lois et al. (2001), Giordano (2004), Friedrich 

(2007), Scalise (2002) e Travassos (2010), os parques lineares referem-se às áreas 

verdes lindeiras aos rios ou a outras estruturas lineares nos espaços urbanos, ou 

corredores verdes, quando no âmbito regional e fora de malhas urbanas. 

 Greenways e corredores verdes também são denominados de parques lineares, 

pois são tipos especiais de corredores naturais com significância ecológica, recreativa, 

estética, histórico-cultural e outros propósitos compatíveis a práticas sustentáveis 



61 
 

 
 

(AHERN, 1995; FABOS, 1995; BISCHOFF, 1995; FLINK et al., 1993; LINEHAN et 

al., 1995).   

Os parques lineares em zonas fluviais são os maiores elementos da paisagem, de 

importância ecológica, cênica e recreativa, onde é estabelecido um arranjo espacial e 

funcional entre os canais hídricos e suas bacias de drenagem, condizentes ao seu padrão 

geomorfológico, biológico e de uso humano (GIORDANO, 2004; FRIEDRICH, 2007; 

SARAVIA, 2005). 

Platt (1991), Giordano (2004), Travassos (2010), Luymes et al. (1995), Bischoff 

(1995) e Saravia (2005) confirmam que essas áreas tem funções típicas reconhecidas, 

como: a) a proteção de recursos hídricos; b) incrementação do hábitat ripário e sua 

biodiversidade; c) redução de danos associados à enchentes; d) diminuição da poluição; 

e) redução da erosão nas margens e sedimentação no leito do rio; f) recreação; g) 

educação ambiental. 

Permite-se então, dizer que os parques lineares podem ser utilizados como uma 

estratégia de planejamento territorial para a manutenção da conectividade de uma 

paisagem. 

Em relação aos planos de corredores verdes, greenways e parques lineares no 

Brasil, os pesquisadores Frischenbruder et al. (2006, p. 77) relatam que essa estratégia:  

 
É ainda pouco disseminada, sendo utilizada apenas de modo pontual e não 

integrado às políticas de planejamento. Para que os corredores verdes atinjam 

o seu potencial nas cidades brasileiras, faz-se necessária a maior produção 

científica sobre o tema, a sua aplicação como uma ferramenta efetiva de 

planejamento, o treinamento de planejadores do setor público e privado para 

o desenvolvimento e a avaliação de planos ecologicamente comprometidos e 

o compartilhamento dessas informações com os diversos setores da 

sociedade. 

  

Foi nesse sentido que na década de 1960, dois planejadores Ian McHarg
26

 e 

Philip H. Lewis Júnior
27

, reconheceram que grande parte dos elementos e processos 

ecológicos tem acontecido ao longo de estruturas lineares, em especial de corpos 

d‟água, tendo então surgido o conceito de corredores ambientais (LITTLE, 1990, 

GIORDANO, 2004; AHERN, 1995; FABOS, 1995). Esse conceito pode ser associado 

aos preceitos de parques lineares implantados no Brasil, Equador, México e Colômbia 

(AGUDELO, 2014; FACHIN, 2008; GONZÁLEZ, 2013; CUARTAS, 2013; 

SARAVIA, 2005; RODRIGUEZ, 2010; CHÁVEZ, 2010). 

                                                 
26

Ian McHarg (1920-2001): arquiteto inglês. 
27

Philip H. Lewis Júnior (1925-…): arquiteto estadounidense. 
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Para Giordano (2004), Sarmento et al. (2001) e Pinho (2012), a implantação de 

corredores verdes, greenways e parques lineares inseridos numa proposta de estrutura 

ecológica promove a requalificação ambiental e paisagística do território, através de 

implementação de objetivos subjacentes à sua criação, tais como: 1) a proteção dos 

recursos naturais, 2) a sua utilização para o recreio e lazer, 3) a promoção da 

estabilidade ecológica, 4) a requalificação do remanescente da paisagem cultural e 

agrícola e 5) a proteção do patrimônio natural e construído. 

Nesse sentido, uma rede de corredores verdes, de greenways e de parques 

lineares deve ser delineada com base na estrutura ecológica, incluindo áreas com grande 

potencial ecológico, cultural e paisagístico. Todavia, os parques lineares não só têm o 

caráter de proteção como também conciliam os recursos existentes com as atividades 

humanas e, desta forma, contribuir para melhorar a qualidade estética da paisagem e de 

vida dos cidadãos (LITTLE, 1990, GIORDANO, 2004; AHERN, 1995; FABOS, 1995; 

AGUDELO, 2014; FACHIN, 2008; GONZÁLEZ, 2013; CUARTAS, 2013) (figura 

14).  

 

Figura 14 - Exemplo de parque linear urbano em União da Vitória - PR 

 

Fonte: http://uniaodavitoria.pr.gov.br/noticias/projeto-do-parque-linear-caminhos-do-iguacu/ (2016) 

 

 

Entende-se que o conceito de parque linear como espaço aberto linear, deve ser 

protegido, ter uma gestão em função da conservação e do lazer, não deixar de lado a 

http://uniaodavitoria.pr.gov.br/noticias/projeto-do-parque-linear-caminhos-do-iguacu/
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inclusão de paisagens naturais e humanas, ter conectividade e participação popular. 

Assim, embora existam diferentes terminologias técnicas elaboradas por diferentes 

autores a respeito dos parques lineares, a questão é que eles introduzem na Estrutura 

Ecológica a noção de polivalência de usos dos referidos espaços, conforme a figura 14 

acima (LITTLE, 1990, GIORDANO, 2004; AHERN, 1995; FABOS, 1995; DUNNE et 

al., 1978).  

A integração de corredores verdes, greenways e parques lineares na estrutura 

ecológica, após serem definidos os conceitos, deixa-se cristalino que ambos têm por 

base um caráter de proteção e integração dos elementos biofísicos, culturais, recreativos 

e paisagísticos do território, além de pretenderem estabelecer o Continnum Naturale. 

 

1.5. ESTRUTURA ECOLÓGICA  

 

Após uma breve descrição dos conceitos de parques lineares, corredores verdes e 

greenways e Continuum Naturale, torna-se imprescindível explicar o conceito de 

Estrutura Ecológica.  

O conceito de estrutura ecológica surge então através do elo entre o 

planejamento e a Ecologia. A origem deste conceito remonta ao século XIX 

nomeadamente ao conceito de parkways, termo utilizado pela escola norte-americana 

nos finais do século XIX (FABOS, 1995; MARQUES, 2001; LITTLE, 1990, 

GIORDANO, 2004; AHERN, 1995; DUNNE et al., 1978; ROCHA, 2011). No entanto, 

é durante o século XX que este termo ganha maior força, em primeiro lugar pelo 

movimento das beautiful cities e, posteriormente, através do higienismo (FABOS, 1995; 

MARQUES, 2001; LITTLE, 1990, GIORDANO, 2004; AHERN, 1995; DUNNE et al., 

1978; CANGUEIRO, 2006).  

Quintas (2014) diz que recentemente, em meados de 1990, surgiu, nos Estados 

Unidos, o conceito de infraestrutura verde (green infrastructure), sendo definido por 

Benedict et al. (2006, p. 1) como “(…) um sistema interligado de áreas naturais e outros 

espaços abertos, que conserva valores e funções dos ecossistemas naturais, mantém a 

limpeza do ar e água, e oferece uma vasta diversidade de benefícios para as pessoas e 

animais silvestres”. 

Segundo Quintas (2014, p. 162) “este modelo baseia-se em duas ideias-chave: a 

criação de novos espaços verdes (e a sua interligação) para utilização das comunidades; 



64 
 

 
 

e a preservação e continuidade das áreas naturais em benefício da biodiversidade, 

relacionando-se com aspectos ecológicos, mas também sociais”. 

A autora diz que:  

 
Em 1999, surgiu, na legislação portuguesa, um conceito de carácter similar à 

Estrutura Verde, Estrutura Ecológica, podendo este ser adaptado às paisagens 

rurais e urbanas, e devendo ser considerada em diversos planos, com 

diferentes âmbitos e escalas. Encontra-se definida no Regime Jurídico dos 

Instrumentos de Gestão Territorial como “[…] áreas, valores e sistemas 

fundamentais para a proteção e valorização ambiental dos espaços rurais e 

urbanos […]” (Decreto-Lei nº 46/2009, de 20 de fevereiro, art. 14º). No 

entanto, e apesar da sua obrigatoriedade, a legislação não esclarece o modo 

como a Estrutura Ecológica deve ser implementada, não apresentando uma 

definição ou funcionalidade claras, nem indicando quais as áreas ou espaços 

que devem integrar este sistema. No caso da Estrutura Ecológica Urbana, este 

problema agrava-se, com a escassez de estudos efetuados acerca desta 

temática, assim como uma maior fragilidade dos valores naturais existentes 

em meio urbano. Verifica-se também que existe uma carência da 

compreensão do conceito de Estrutura Ecológica Urbana, das suas 

potencialidades e de como esta pode ser promovida de modo a contribuir para 

a qualidade de vida e sustentabilidade urbana (QUINTAS, 2014, p. 163). 

 

  Conforme Quintas et al. (2009), na atual legislação portuguesa, não é 

mencionada a figura de “Estrutura Ecológica Urbana”, sendo a definição de Estrutura 

Ecológica alterada para um:  

[…] Conjunto de áreas que, em virtude das suas características biofísicas ou 

culturais, da sua continuidade ecológica e do seu ordenamento, têm por 

função principal contribuir para o equilíbrio ecológico e para a proteção, 

conservação e valorização ambiental e paisagística dos espaços rurais e 

urbanos, conforme Decreto Regulamentar 11/2009, de 29 de março, art.º 11 

(QUINTAS, 2014, p. 163).  

  

Quintas et al. (2009) afirmam que o mesmo Decreto Regulamentar indica que, 

em meio urbano, a Estrutura Verde:  

 
[…] Compreende os espaços verdes de utilização coletiva e outros espaços, 

de natureza pública ou privada, que sejam necessários ao equilíbrio, proteção 

e valorização ambiental, paisagística e do património natural do espaço 

urbano (QUINTAS, 2014, p. 163).  

  

 Porém, o conceito continua tendo um significado difuso, de difícil compreensão 

por parte dos municípios. Por esta razão, embora a estrutura ecológica urbana seja 

contemplada em diversos Planos Diretores Municipais pós 1999, aparece com distintas 

designações, objetivos e 164 parâmetros de delimitação. Surgem, aqui, designações 

bastante diversas, tais como: “Estrutura Ecológica Urbana”, “Solos / espaços propícios à 

Estrutura Ecológica Urbana”, “Solos adequados à Estrutura Ecológica”, “Estrutura 

Ecológica em Solo Urbano”, “Estrutura Verde”, “Áreas/ Espaços Verdes Urbanos / 
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Áreas de Verde Urbano”, “Espaços / Zonas Verdes”, “Espaços de Proteção e 

Valorização Ambiental”, “Espaços Verdes Urbanos e Naturais de Proteção à Rede 

Hídrica adequada à Estrutura Ecológica Municipal”, “Espaços Verdes de 

Enquadramento e Proteção / Proteção e Enquadramento”, “Espaços Públicos de Recreio 

e Lazer em Solo Urbano”, ou ocorre à ausência deste sistema (QUINTAS et al., 2009 e 

2010).  

 Assim, verifica-se também uma heterogeneidade nas funções designadas a este 

sistema: a proteção de recursos de processos ambientais, o recreio e o lazer são as 

funções referidas mais vezes, seguidas do enquadramento, a valorização da cultura e 

património e a valorização da paisagem. A função produtiva raramente é referida, sendo 

esta a única referência aos benefícios económicos que a estrutura verde urbana pode 

providenciar, tanto a nível direto como indireto (QUINTAS et al., 2009 e 2010). 

Barbosa (2010), Leite (2012), Telles (1997) e Magalhães (2001) mencionam que 

todas estas ideologias e modelos de estrutura verde urbana constituem a base de 

estratégias de integração do elemento natural em meio urbano que, criados com 

preocupações distintas (salubridade, espaço, estética, recreio, contenção, estruturação, e 

proteção ambiental), e traçados distintos, acabam por convergir na articulação das 

necessidades humanas com a promoção dos elementos naturais. 

No Brasil, a legislação ambiental e o ordenamento territorial, embora existentes, 

não são suficientes para proteger os cursos d‟água e os fundos de vale nas cidades 

brasileiras.  Considerados como áreas de preservação permanentes, esses espaços estão 

desprotegidos diante do avanço de construções e da poluição. Repetindo experiências 

internacionais e apostas de sucesso dentro do país, entretanto, várias cidades investem 

na criação de parques lineares, pois, trata-se de um conceito que integra a proteção da 

biodiversidade à criação de espaços de lazer e de usufruto das pessoas que residem em 

sua circunvizinhança. 
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CAPÍTULO 2 - ENQUADRAMENTO LEGAL DOS PARQUES LINEARES 

 

2.1. PARQUES LINEARES URBANOS E ORDENAMENTO DO 

TERRITÓRIO
28

 

 

No Brasil há uma porção de instrumentos legislativos (leis, planos, normas, 

códigos, resoluções e outros) que embora não mencionem de forma contundente o 

conceito de parques lineares urbanos, se podem enquadrar nessa temática. 

Assim, nota-se que os instrumentos legais versam sobre a proteção das unidades 

de conservação, dos cursos d‟água, das áreas de preservação permanente, das reservas 

legais e áreas verdes. 

No referido contexto acima, permite-se ponderar que os parques lineares urbanos 

são contemplados de forma genérica pelos instrumentos legais, cabendo somente 

precisar minuciosamente de forma categórica o seu significado em ambiente urbano. 

Os instrumentos legais que permitem inferir sobre os parques lineares urbanos 

são: 

1) Código Florestal Federal; 

2) Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza; 

3) Resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente; 

4) Parcelamento do Solo Urbano; 

5) Estatuto da Cidade; 

6) Plano Diretor Municipal. 

Uma vez destacado os informes a respeito dos instrumentos legais que se 

encontram vinculados ao tema em estudo, na sequência será realizado um apanhado 

descritivo. O objetivo traçado aqui é o de saber de minucias e em que consiste cada um 

deles. Dessa forma, entende-se que para um melhor entendimento da abrangência dos 

instrumentos legais, decidiu-se descrever das escalas macro para micro. 

 

2.2. INSTRUMENTOS DE ABRANGÊNCIAS NACIONAL E 

REGIONAL/LOCAL 

 

2.2.1. Códigos Florestais 

                                                 
28

Entende-se por ordenamento territorial a função de orientar para um planejamento integrado do espaço, 

contemplando uma ampla diversidade de elementos, sejam: físicos, humanos ou biológicos, que 

configuram o território. 
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O Código Florestal Federal em qualquer época, mediante aprovação do Senado 

Federal e debate com a sociedade, trata-se de uma lei que institui as regras gerais sobre 

onde e de que forma a vegetação nativa do território brasileiro pode ser explorada. Ele 

determina as áreas que devem ser preservadas e quais regiões são autorizadas a receber 

os diferentes tipos de atividades. 

Durante o governo de Getúlio Vargas, surge de fato o: 

 
Primeiro Código Florestal Brasileiro, instituído pelo Decreto nº. 23.793, de 

23 de janeiro de 1934. À época da edição do Código Florestal de 1934, a 

população se concentrava próximo à Capital da República, cidade do Rio de 

Janeiro, Estado da Guanabara. A cafeicultura avançava pelos morros que 

constituem a topografia do Vale do Paraíba, substituindo toda a vegetação 

nativa. A criação de gado, outra forma de utilização das terras, fazia-se de 

modo extensivo e com mínima técnica. Na silvicultura, as atividades da 

Companhia Paulista de Estradas de Ferro iniciavam a introdução de espécies 

de eucaliptos (ABES-SP, 2012, p. 8).  

 

ABES-SP (2012, p. 8-9) destaca que: 

 
No resto do País, assim como antes no Estado de São Paulo, a atividade 

florestal era fundamentada no mais puro extrativismo. Nos Estados do Paraná 

e Santa Catarina os estoques de Araucária eram rapidamente exauridos. 

Diante deste cenário é que o Poder Público decide interceder, estabelecendo 

limites ao que parecia ser um saque ou pilhagem dos recursos florestais 

(muito embora, até então, tais práticas fossem lícitas). A mencionada 

“intervenção” necessária materializou-se por meio da edição deste primeiro 

Código Florestal, embora tenha como paradigma a regulamentação do 

mercado madeireiro, autorizando-se a subtração com restrições.  

 

Assim, 

 
Podemos dizer que representou importante diploma legal para a 

flexibilização de interesses individuais em prol de interesses públicos e 

coletivos. A apropriação privada dos recursos naturais começa a ser matéria 

atinente a todos. Pela primeira vez as florestas foram reconhecidas como bem 

de interesse comum a todos os habitantes do país, e, por conseguinte, pela 

primeira vez a preocupação com o que denominamos atualmente função 

social da propriedade (ABES-SP, 2012, p. 9).  

 

O Código Florestal de 1934 classificou as florestas em protetoras, 

remanescentes, modelo e de rendimento (OLIVEIRA, 2013; AHRENS, 2005; 

OLIVEIRA et al., 2012; THOMAS et al., 2013; FONSECA, 2012). São elas, de acordo 

com Thomas et al. (2013), Oliveira et al. (2012), Oliveira (2013), Fonseca (2012) e 

Ahrens (2005):  

1) Florestas Protetoras: as florestas que tiverem finalidade de conservar os 

regimes das águas, evitarem a erosão, fixarem dunas, assegurarem a salubridade 
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pública, protegerem sítios, asilarem espécimes da fauna, ou protegerem, do ponto de 

vista militar, as fronteiras; 

2) Florestas Remanescentes: aquelas declaradas pelo Poder Público 

Federal, Estadual ou Municipal, visando à criação de parques, inclusive pequenos 

bosques de gozo público e reservas de proteção biológica ou estética; 

3) Florestas modelo e de rendimento: aquelas que poderiam ser 

submetidas a manejo de recursos naturais, visando o extrativismo de madeira.  

Mediante o exposto, a solução encontrada pelo Código Florestal Federal de 1934 

foi obrigar os donos de terras a manterem 25% da área de seus imóveis com a cobertura 

de mata original. Era a chamada quarta parte, pois, nesta época a matriz energética 

nacional era à base de carvão e lenha. Porém, não havia qualquer orientação sobre em 

qual parte das terras (margens dos rios ou outras) a floresta deveria ser preservada 

(ABES-SP, 2012; AHRENS, 2005; FONSECA, 2012). 

De acordo com Ahrens (2005), Fonseca (2012) e ABES-SP (2012), a lei florestal 

de 1934 até incentivava a retirada total das matas nativas desde que pelo menos os 25% 

de reserva de lenha fossem replantados. Nesse sentido, não importava a espécie e nem a 

variedade de árvores, mas apenas a garantia de produção de madeira para lenha e 

carvão. 

Em 15 de setembro de 1965, um novo Código Florestal (Lei Federal nº. 4.771), 

entra em cena objetivando a modificação de florestas protetoras para Áreas de 

Preservação Permanente (APP), passando a existir em qualquer lugar que se situasse em 

margens de rios, topo de morros, nascentes, encostas com declividade superior a 45º, 

restingas, entre outros (FONSECA, 2012; ABES-SP, 2012; OLIVEIRA et al., 2012; 

THOMAS et al., 2013).  

A referida quarta parte (25%) de manutenção de matas nativas do antigo Código 

Florestal de 1934, foi transformada em reserva legal com o objetivo de preservar os 

diferentes biomas conforme o Código Florestal de 1965. No ambiente amazônico, 

metade dos imóveis rurais devia ser reservada para essa finalidade e, no restante do país, 

20%. Ainda assim, a floresta podia ser 100% desmatada, desde que fosse replantada, 

mesmo com espécies estranhas àquele bioma (AHRENS, 2005; ABES-SP, 2012; 

OLIVEIRA et al., 2012; THOMAS et al., 2013; FONSECA, 2012).  

Conforme o Código Florestal de 1965 e Ahrens (2005), as APP passam a 

cumprir a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade 

geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar 
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o bem-estar das populações humanas. 

O contexto propicia o surgimento de outra área protegida, a Reserva Legal (RL), 

que busca limitar a exploração de áreas situadas no interior das propriedades rurais, 

sendo necessárias para garantir o uso sustentável dos recursos naturais, os processos 

ecológicos, a biodiversidade e servir como abrigo e proteção à fauna e flora nativas 

(CÓDIGO FLORESTAL FEDERAL, 1965; AHRENS, 2005). 

Para o Código Floresta Federal de 1965, são: 

a) Áreas de preservação permanente: área protegida nos termos dos artigos 

2 e 3 desta Lei, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de 

preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, o 

fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações 

humanas. 

Abaixo se transcreve o referido artigo onde estão definidas as categorias de APP 

(figura 15), conforme o Código Florestal Federal de 1965: 

 
Art. 2° - Consideram-se de preservação permanente, pelo só efeito desta Lei, 

as florestas e demais formas de vegetação natural situadas: a) ao longo dos 

rios ou de qualquer curso d'água desde o seu nível mais alto em faixa 

marginal cuja largura mínima será: 1 - de 30 (trinta) metros para os cursos 

d'água de menos de 10 (dez) metros de largura; 2 - de 50 (cinquenta) metros 

para os cursos d'água que tenham de 10 (dez) a 50 (cinquenta) metros de 

largura; 3 - de 100 (cem) metros para os cursos d'água que tenham de 50 

(cinquenta) a 200 (duzentos) metros de largura; 4 - de 200 (duzentos) metros 

para os cursos d'água que tenham de 200 (duzentos) a 600 (seiscentos) metros 

de largura; 3 5 - de 500 (quinhentos) metros para os cursos d'água que 

tenham largura superior a 600 (seiscentos) metros; b) ao redor das lagoas, 

lagos ou reservatórios d'água naturais ou artificiais; c) nas nascentes, ainda 

que intermitentes e nos chamados "olhos d'água", qualquer que seja a sua 

situação topográfica, num raio mínimo de 50 (cinquenta) metros de largura; 

d) no topo de morros, montes, montanhas e serras; e) nas encostas ou partes 

destas, com declividade superior a 45°, equivalente a 100% na linha de maior 

declive; f) nas restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de 

mangues; g) nas bordas dos tabuleiros ou chapadas, a partir da linha de 

ruptura do relevo, em faixa nunca inferior a 100 (cem) metros em projeções 

horizontais; h) em altitude superior a 1.800 (mil e oitocentos) metros, 

qualquer que seja a vegetação. Parágrafo único. No caso de áreas urbanas, 

assim entendidas as compreendidas nos perímetros urbanos definidos por lei 

municipal, e nas regiões metropolitanas e aglomerações urbanas, em todo o 

território abrangido, observar-se-á o disposto nos respectivos planos diretores 

e leis de uso do solo, respeitados os princípios e limites a que se refere este 

artigo. 

 

b) Reserva Legal: área localizada no interior de uma propriedade ou posse 

rural, excetuada a de preservação permanente, necessária ao uso sustentável dos 

recursos naturais, à conservação e reabilitação dos processos ecológicos, à conservação 

da biodiversidade e ao abrigo e proteção de fauna e flora nativas (figura 16). 
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Figura 15 - Lei nº. 4.771/1965: Largura da faixa de mata ciliar a ser preservada 

relacionada com a largura do curso d‟água 

 
Fonte: Governo do Paraná et al., 2011 

 

Figura 16 - Lei nº. 4.771/1965: Área de Reserva Legal na propriedade rural 

 

Fonte: Governo do Paraná et al., 2011 

 

Segundo o Código Florestal Federal de 1965, o tamanho da RL (figura 17) é 

transcrito abaixo: 

 

Art. 16. As florestas e outras formas de vegetação nativa, ressalvadas as 

situadas em área de preservação permanente, assim como aquelas não 

sujeitas ao regime de utilização limitada ou objeto de legislação específica, 

são suscetíveis de supressão, desde que sejam mantidas, a título de reserva 

legal, no mínimo: (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.166-67, de 

2001) (Regulamento) I - oitenta por cento, na propriedade rural situada em 

área de floresta localizada na Amazônia Legal; II - trinta e cinco por cento, na 

propriedade rural situada em área de Cerrado localizada na Amazônia Legal, 
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III - vinte por cento, na propriedade rural situada em área de floresta ou 

outras formas de vegetação nativa localizada nas demais regiões do País; IV - 

vinte por cento, na propriedade rural em área de campos gerais localizada em 

qualquer região do País.  

 

 

Figura 17 - Lei nº. 4.771/1965: Tamanho das áreas destinadas a Reserva Legal nos 

biomas brasileiros 

 

Fonte: Governo do Paraná et al., 2011 

 

Fonseca (2012, p. 7) afirma que: 

 
Foi a Constituição Federal de 1988 que conferiu caráter constitucional à 

preservação ambiental, atribuindo a todos o direito ao meio ambiente 

equilibrado e o dever de preservá-lo. A competência administrativa para 

preservar as florestas é comum a todos os entes federativos [União, Estado e 

Município], conforme dispõe o Art. 23, inciso VII, da Constituição de 1988. 

Continua competindo à União legislar sobre florestas, mas deve ater-se a 

instituir normas gerais (conforme Art. 24, inciso VI e parágrafo 1º, da 

Constituição de 1988). 
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 Portanto, assegura que:  

 
Com efeito, o Brasil em seu extenso território possui diversos tipos de 

florestas, que precisam de normas específicas para sua proteção. Assim, o 

Código Florestal é norma geral, que se limita a estabelecer princípios gerais 

que deverão ser observados pelos Estados em suas leis específicas. No 

entanto, os Estados não podem reduzir o grau de proteção estabelecido na 

legislação federal, podendo apenas ampliá-lo, conforme as peculiaridades 

locais (FONSECA, 2012, p. 7). 

 

O Código Florestal de 1965 vigorou até 2012, quando vários debates sobre a 

revisão legislativa deste levaram à aprovação do novo Código Florestal Federal (Lei nº. 

12.651, de 25 de maio de 2012).  

“O atual Código Florestal foi promulgado em 2012, após anos de embates 

técnicos e políticos que deixaram evidente uma polarização entre ruralistas e 

ambientalistas” (PEDROSO JR et al., 2014, doc. eletrônico). “De um lado, aqueles que 

defendiam o aumento da produção agrícola por meio da reformulação de um Código 

considerado por eles ultrapassado e extremamente preservacionista” (PEDROSO JR et 

al., 2014, doc. eletrônico). “Do outro, aqueles que se preocupavam com a conservação 

das nossas florestas e viam a reformulação do Código como um potencial indutor do 

desmatamento de novas áreas e “anistiador” daquelas suprimidas ilegalmente no 

passado” (PEDROSO JR et al., 2014, doc. eletrônico). 

Também é retratado por Fonseca (2012, p. 16), o embate entre ruralistas e 

ambientalistas: 

 
A conservação das florestas de preservação permanente é a principal 

preocupação dos ambientalistas com as alterações do Código Florestal. Para 

os ruralistas, a principal preocupação é econômica, pois regularizar as 

propriedades rurais em conformidade com os percentuais e metragens 

exigidas para Reserva Legal e Áreas de Preservação Permanente tem um 

custo elevado, que pode inviabilizar a produção dos pequenos proprietários, 

além de reduzir consideravelmente as áreas hoje utilizadas para lavoura. 

 

Para o quadro em questão, entende-se que o atual Código Florestal (2012), que 

as florestas existentes no território nacional e as demais formas de vegetação nativa são 

bens de interesse comum a todos habitantes do País, estipulando limitações 

administrativas ao uso da propriedade que se desatendidas constituirão uso irregular da 

propriedade. 

Assim, a Resolução nº. 369/2006 do CONAMA (Conselho Nacional do Meio 

Ambiente) impõe requisitos para a possibilidade, em circunstâncias excepcionais, da 

ocupação, supressão ou intervenção em APP, permitindo-se apenas em casos onde 



73 
 

 
 

incida a utilidade pública, interesse social ou de baixo impacto ambiental. Não atingidas 

tais exceções, não poderá efetuar a supressão da referida área.  

É bom salientar que o Código Florestal, tanto nas suas versões passadas como na 

atual, é reconhecido como importante instrumento de proteção ambiental. Porém, em 

casos de atos infracionais específicos ao meio ambiente, aplica-se a Lei nº. 9.605 de 12 

de fevereiro de 1998, também conhecida como a Lei de Crimes Ambientais ou de Lei da 

Natureza, onde é preconizada a responsabilização do agente por vias penal, civil e 

administrativa.  

O escopo conceitual de APP e de RL foi concebido pelo antigo Código Florestal 

(1965) e, não sofreu alterações conforme o novo Código Florestal Brasileiro (2012). 

Permanecendo assim, as APP e a RL com os seguintes dizeres: 

I - APP: área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função 

ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a 

biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o 

bem-estar das populações humanas; 

II - RL: área localizada no interior de uma propriedade ou posse rural, com a 

função de assegurar o uso econômico de modo sustentável dos recursos naturais do 

imóvel rural, auxiliar a conservação e a reabilitação dos processos ecológicos e 

promover a conservação da biodiversidade, bem como o abrigo e a proteção de fauna 

silvestre e da flora nativa. 

Hendges (2014, doc. eletrônico), descreve que as APP (figura 18) no Código 

Florestal (2012),  

Estabelece as normas gerais à proteção da vegetação nativa, Reservas Legais 

- RL e Áreas de Preservação Permanentes - APP, delimita estas últimas nas 

áreas rurais e urbanas de acordo com os diferentes cursos de água e 

especificidades dos terrenos e suas vegetações nativas: a) Trinta metros para 

os cursos d‟água com menos de dez metros de largura; b) Cinquenta metros 

para os cursos d‟água entre dez e cinquenta metros de largura; c) Cem metros 

para os cursos d‟água entre cinquenta e duzentos metros de largura; d) 

Duzentos metros para os cursos d‟água entre duzentos e seiscentos metros de 

largura; e) Quinhentos metros para os cursos d‟água com largura superior a 

seiscentos metros. 

Nas margens de lagos e lagoas naturais a faixa de APP deve ser de cem 

metros nas áreas rurais com exceção dos corpos de água com até vinte 

hectares em que pode ser de cinquenta metros. Nas áreas urbanas, a faixa de 

preservação dos lagos e lagoas naturais são de trinta metros. Nas margens de 

reservatórios artificiais decorrentes do represamento de cursos naturais de 

águas, as áreas de preservação permanentes serão definidas nas licenças 

ambientais dos empreendimentos. As áreas nos entornos de nascentes e olhos 

d‟água perenes em qualquer topografia, a área de preservação deve ter um 

raio mínimo de cinquenta metros. 
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Figura 18 - Lei nº. 12.651/2012: Largura mínima das APP‟s em cursos hídricos 

 
Fonte: Governo do Paraná et al., 2011 

 

O mesmo autor esclarece que: 

 
As APP também são obrigatórias nas encostas ou partes com mais de 45º de 

declividade, nas restingas como fixadoras de dunas ou estabilizadoras dos 

mangues, nos manguezais em toda sua extensão, bordas de tabuleiros e/ou 

chapadas em faixa mínima de cem metros, topos de morros, montes, 

montanhas e serras com altura mínima de cem metros e inclinação média 

superior a 25º a partir da curva de nível correspondente a 2/3 da altura 

mínima em relação à base definida pelo plano horizontal da planície ou 

espelhos d‟água existentes nas adjacências, em áreas com altitude superior a 

mil e oitocentos metros com qualquer vegetação e em veredas com largura 

mínima de cinquenta metros a partir dos brejos ou terrenos permanentemente 

encharcados. Não são exigidas APP nos entornos de reservatórios artificiais 

de água que não decorram de barramento e/ou represamento de cursos de 

água naturais (açudes) e nas acumulações naturais ou artificiais de água com 

superfícies inferiores a um hectare (lagoas) sendo vedadas novas supressões 

de vegetações nativas sem autorização dos órgãos ambientais competentes. 

Nas pequenas propriedades ou posses rurais familiares (exploradas através de 

trabalho pessoal e/ou familiar dos agricultores ou empreendedores rurais e 

assentamentos de reforma agrária) é permitido o plantio de culturas 

temporárias e sazonais de ciclos curtos nas faixas de terras expostas nos 

períodos de vazante dos rios ou lagos, desde que não haja supressão de 

vegetação nativa e seja conservada a qualidade da água, do solo e protegida a 

fauna silvestre (HENDGES, 2014, doc. eletrônico). 

 

 Dessa forma, 

 
Nos imóveis rurais com até quinze módulos fiscais é permitida a aquicultura 

e as infraestruturas físicas diretamente associadas nas áreas de APP dos 

cursos d‟água, lagos e lagoas naturais através de práticas sustentáveis de 

manejos dos solos, águas e recursos hídricos, mantendo a qualidade e 
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quantidade de acordo com os Conselhos Estaduais de Meio Ambiente, planos 

de bacias ou de gestão dos recursos hídricos respectivos, estejam licenciados 

por órgãos ambientais competentes, os imóveis estejam inscritos no Cadastro 

Ambiental Rural - CAR e não ocorra a supressão de vegetações nativas [...] 

(HENDGES, 2014, doc. eletrônico). 

  

A vegetação que protege os cursos d‟água é chamada de mata ciliar e, faz parte 

do contexto das APP. Ressalta-se aqui a sua importância: 

 
 A cobertura vegetal tem um papel importante, tanto no deflúvio superficial – 

parte da chuva que escoa pela superfície do solo – como no deflúvio de base 

– resultado da percolação da água no solo – onde ela se desloca em baixas 

velocidades, alimentando os rios e lagos. A remoção da cobertura vegetal 

reduz o intervalo de tempo observado entre a queda da chuva e os efeitos nos 

cursos de água, diminui a capacidade de retenção de água nas bacias 

hidrográficas e aumenta o pico das cheias. Além disso, a cobertura vegetal 

limita a possibilidade de erosão do solo, minimizando a poluição dos cursos 

de água por sedimentos (GRANZIERA, 1993, p. 36). 

 

No site do SAP / SIGAM (2014), Guntzel et al. (2013) e Ab‟Sáber (2001) 

destacam que as matas que recobrem as margens dos rios e de suas nascentes recebem o 

nome popular de matas ciliares. Esse nome surgiu da comparação entre a proteção dos 

cílios aos olhos e o papel protetor das matas quanto aos corpos d‟água. 

Pontuam também que as matas ciliares são conhecidas por formações florestais 

ribeirinhas, matas de galeria, florestas ciliares e matas ripárias (site SAP / SIGAM, 

2014; GUNTZEL et al., 2013; AB‟SÁBER, 2001). 

Conforme os pesquisadores, no Brasil, as matas ciliares estão presentes em todos 

os biomas: Cerrado, Mata Atlântica, Caatinga, Floresta Amazônica, Pantanal e Pampa. 

Portanto, é de se imaginar a imensa diversidade de plantas e animais que compõem tais 

matas nos diferentes biomas (site SAP / SIGAM, 2014; GUNTZEL et al., 2013; 

AB‟SÁBER, 2001). 

No caso do regime de proteção da RL do Código Florestal de 2012, Hendges 

(2014, doc. eletrônico), relata da seguinte forma: 

As áreas de Reservas Legais devem ser conservadas com a cobertura da 

vegetação nativa pelos proprietários, possuidores ou ocupantes a qualquer 

título de imóveis rurais, pessoas físicas ou jurídicas, sendo admitida a 

exploração econômica através de manejos sustentáveis estabelecidos na 

legislação e previamente aprovados pelos órgãos competentes do Sistema 

Nacional de Meio Ambiente - SISNAMA. Nas pequenas propriedades e 

posses rurais familiares os procedimentos de elaboração, análise e aprovação 

dos planos de manejos serão simplificados [...].  

 

 Nota-se também que: 

 
[...] Os poderes públicos municipais para o estabelecimento de áreas verdes 

urbanas dispõe de instrumentos como a preferência - preempção na aquisição 
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de remanescentes florestais relevantes com base no Estatuto das Cidades – 

Lei nº. 10.257/2001, artigos 25-27, transformação das Reservas Legais em 

áreas verdes nos projetos de expansão urbana, exigência de áreas verdes nos 

loteamentos, empreendimentos comerciais e implantação de infraestruturas e 

a aplicação de recursos das compensações ambientais nestas áreas quando 

públicas (HENDGES, 2014, doc. eletrônico). 

 

O novo Código Florestal (2012) institui o CAR - Cadastro Ambiental Rural 

como instrumento nacional, obrigatório para todos os proprietários e possuidores de 

imóveis rurais no Brasil. Pontua ainda que estejam proibidos os desmatamentos ilegais 

dentro do imóvel, determinando pena de multa, embargo e prisão daqueles que 

cometerem essa infração; deixa expresso ao determinar que toda área de reserva legal 

desmatada ilegalmente, a partir de julho de 2008, deve ser imediatamente embargada e 

restaurada no prazo máximo de um ano (CÓDIGO FLORESTAL FEDERAL, 2012).  

É necessário deixar bem claro que, o Código Florestal (2012) não autoriza, nem 

anistia novos desmatamentos e, ao mesmo tempo, coloca o CAR como o principal 

instrumento da regularidade ambiental do produtor. 

Então, entende-se o CAR como um registro eletrônico, obrigatório para todos os 

imóveis rurais, que tem por finalidade integrar as informações ambientais referentes à 

situação das APP e RL, das florestas e dos remanescentes de vegetação nativa, das 

Áreas de Uso Restrito - AUR (áreas de inclinação entre 25° e 45°) e das áreas 

consolidadas das propriedades e posses rurais do país. Esse instrumento por si só não 

detalha informações imprescindíveis para uma regularização ambiental destas 

propriedades. Por isso, foi instituído em maio de 2014, o Decreto Presidencial n° 8.235, 

que estabelece regras gerais para o PRA – Plano de Regularização Ambiental, conforme 

o estabelecido pelo Código Florestal Federal de 2012. 

O site do MMA – Ministério do Meio Ambiente (2015, doc. eletrônico) informa 

que o PRA é um documento que versa sobre a regularização das APP, RL e AUR 

mediante recuperação, recomposição, regeneração ou compensação. Expressa também 

que os proprietários ou possuidores de imóveis rurais deverão realizar o PRA após o 

preenchimento do CAR. O Decreto n°. 8.235/2014 complementa as regras necessárias à 

implantação do CAR, o que dará início ao processo de recuperação ambiental rural 

previsto no Código Florestal de 2012.  

No panorama apresentado pelo Código Florestal (2012), observa-se que na APP, 

“não é permitido haver ocupação, pois sua preservação é imprescindível à boa qualidade 

do meio ambiente e em consequência à sadia qualidade de vida. Assim, tem-se a 
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percepção de que tal questão é primordial para a gestão ambiental urbana” (VIANA et 

al., 2011, p. 3). 

Viana et al. (2011, p. 8) diz que: 

 
Em tese, não deveria haver qualquer ocupação nas APP, para sua efetiva 

proteção e para que cumpra os objetivos para os quais foram especialmente 

protegidas. Contudo, é sabido pela maioria da população que há ocupação 

irregular em áreas urbanas consideradas de preservação permanente. Quando 

se fala em ocupações irregulares, deve-se atentar para seu histórico traçado 

há anos e sua relação com as políticas públicas adotadas pelo governo. 

 

Sendo assim, a Política Nacional de Recursos Hídricos - PNRH, Lei n°. 9.433, 

de 8 de janeiro de 1997, estabelece: 

 
Art. 1º - A Política Nacional de Recursos Hídricos baseia-se nos seguintes 

fundamentos: 

I - a água é um bem de domínio público; 

II - a água é um recurso natural limitado, dotado de valor econômico; 

III - em situações de escassez, o uso prioritário dos recursos hídricos é o 

consumo humano e a dessedentação de animais; 

IV - a gestão dos recursos hídricos deve sempre proporcionar o uso múltiplo 

das águas; 

V - a bacia hidrográfica é a unidade territorial para implementação da Política 

Nacional de Recursos Hídricos e atuação do Sistema Nacional de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos; 

VI - a gestão dos recursos hídricos deve ser descentralizada e contar com a 

participação do Poder Público, dos usuários e das comunidades. 

 

No âmbito municipal, o Estatuto da Cidade (2001), o Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação - SNUC (2000), a Resolução CONAMA n°. 369/2006, A Lei 

do Parcelamento do Solo (1979) e o próprio Plano Diretor Municipal – PDM, são 

exemplos de documentos legislativos onde, devem-se respeitar as margens dos corpos 

de água no mínimo em 30 metros de cada lado. Esses locais visam à preservação 

aquática, faunística e florística, conforme o Código Florestal (2012) e a PNRH (1997). 

Este pensamento se coaduna com a questão das APP, onde se destinam a 

proteger solos e, principalmente, as matas ciliares. Este ambiente ciliar cumpre a função 

de proteger os rios e reservatórios de assoreamentos, evitar transformações negativas 

nos leitos, garantir o abastecimento dos lençóis freáticos e a preservação do meio 

biótico (TROPPMAIR, 1989; GUNTZEL et al., 2013; AB‟SÁBER, 2001). 

Nos sites do Observatório do Código Florestal (2015, doc. eletrônico) e do CI 

Florestas (2015, doc. eletrônico) são expostos que há dois instrumentos de proteção 

ambiental no Código Florestal (2012) que são: as RL e as APP. As RL se aplicam às 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Matas_ciliares
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propriedades e posses rurais, enquanto que desde a Lei nº 7.803/1989 a delimitação das 

APP também se aplica às áreas urbanas, definição mantida no Código Florestal de 2012.  

Corrobora-se com Steiner et al. (2013, p. 392-393), pois: 

 
Em áreas urbanas estes espaços recebem a denominação de Áreas Verdes. De 

acordo com o Art. 8º, § 1º, da Resolução CONAMA nº. 369/2006, considera-

se área verde de domínio público: o espaço de domínio público que 

desempenhe função ecológica, paisagística e recreativa, propiciando a 

melhoria da qualidade estética, funcional e ambiental da cidade, sendo dotado 

de vegetação e espaços livres de impermeabilização. O novo Código 

Florestal (Lei nº. 12.651/2012) também define a Área Verde Urbana como: 

espaços, públicos ou privados, com predomínio de vegetação, 

preferencialmente nativa, natural ou recuperada, previstos no Plano Diretor, 

nas Leis de Zoneamento Urbano e Uso do Solo do Município, indisponíveis 

para construção de moradias, destinados aos propósitos de recreação, lazer, 

melhoria da qualidade ambiental urbana, proteção dos recursos hídricos, 

manutenção ou melhoria paisagística, proteção de bens e manifestações 

culturais. 

  

 Para o MMA (2016, doc. eletrônico) e Steiner et al. (2013, p. 393),  

 
As áreas verdes urbanas são consideradas como o conjunto de áreas 

intraurbanas que apresentam cobertura vegetal, arbórea (nativa e 

introduzida), arbustiva ou rasteira (gramíneas) e que contribuem de modo 

significativo para a qualidade de vida e o equilíbrio ambiental nas cidades. 

Essas áreas verdes estão presentes numa enorme variedade de situações: em 

áreas públicas; em áreas de preservação permanente (APP); nos canteiros 

centrais; nas praças, parques, florestas e unidades de conservação (UC) 

urbanas; nos jardins institucionais; e nos terrenos públicos não edificados. 
 

Os argumentos supramencionados, associados às ideias de Scalise (2002, p. 17), 

nos permitem inferir que: 

 
Os parques são equipamentos públicos urbanos difundidos a partir das 

experiências inglesas, francesas e americanas e surgiram de ações concretas, 

em situações geográfica e historicamente específicas. A provisão de parques 

públicos é função do município, e ocorre a partir da necessidade de existência 

de tais equipamentos, de sua presença nos planos e da tendência 

contemporânea das reivindicações por parques e áreas verdes.  

 

Dessa forma, a implantação de parque linear ao longo dos córregos, onde os 

fundos de vale servem hoje como depósito de lixo, é um projeto modesto, exequível e 

democrático. É de fundamental importância que sejam levados em conta alguns pontos 

na criação destes novos parques, denominados de parque lineares (SCALISE, 2002; 

CASTRO, 2015; FRIEDRICH, 2007; BALDONI, 2011; SOUZA, 2012; SERVILHA, 

2003; SERVILHA et al., 2007). 

 

 



79 
 

 
 

2.2.2 Parcelamento do Solo Urbano  

 

O parcelamento do solo para fins urbanos é regulado, em todo o território 

nacional, pela Lei nº. 6.766, de 19 de dezembro de 1979. Os parcelamentos em área 

rurais são regidos fundamentalmente pela Instrução Normativa 17-B, de 22 de 

dezembro de 1980, do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA). 

Esta dispõe sobre o parcelamento do solo de imóveis rurais tanto para fins urbanos 

quanto para fins agrícolas (INCRA, 1980). 

 Para as devidas conversões de uso de solo rural para urbano dependem de prévia 

audiência do INCRA, do órgão metropolitano – para os municípios localizados em 

regiões metropolitanas – e da aprovação da Prefeitura Municipal (LEONELLI, 2010; 

INCRA, 1980). 

 Conforme a legislação há duas modalidades de parcelamento do solo: 1) o 

loteamento definido como a subdivisão de gleba em lotes destinados a edificação, com 

abertura de novas vias de circulação, de logradouros públicos ou prolongamento, 

modificação e ampliação das vias existentes, e 2) o desmembramento que consiste na 

subdivisão de gleba em lotes destinados a edificação, com aproveitamento do sistema 

viário existente, desde que não implique na abertura de novas vias e logradouros 

públicos, nem no prolongamento, modificação ou ampliação dos já existentes (LEI DO 

PARCELAMENTO DO SOLO URBANO, 1979; LEONELLI, 2010). 

 Nesse âmbito, o Ministério Público do Estado de Santa Catarina (2015, p. 45), 

descreve as áreas comuns: 

[...] responsáveis por assegurar o pleno desenvolvimento das funções sociais 

da cidade e da propriedade urbana, levando em consideração o lazer, a 

infraestrutura necessária e a integração do homem com o meio ambiente são 

constituídas por: 1) área institucional - destinada à edificação de 

equipamentos comunitários como praças, ginásios de esporte, salão 

comunitário, entre outros conforme o art. 4º §2º da Lei 6.766/79: § 2° - 

Consideram-se comunitários os equipamentos públicos de educação, cultura, 

saúde, lazer e similares; 2) área de arruamento – destinada à abertura de vias 

de circulação na gleba, feita pelo proprietário, com prévia aprovação da 

Prefeitura e transferência gratuita das áreas das ruas ao Município, como 

pode ser realizado por este para interligação do seu sistema viário caso em 

que deverá indenizar as faixas necessárias às vias públicas; 3) área verde – 

destinada aos espaços de domínio público que desempenhem função 

ecológica, paisagística e recreativa, propiciando a melhoria da qualidade 

ambiental, funcional e estética da cidade, sendo dotados de vegetação e 

espaços livres de impermeabilização, admitindo-se intervenções mínimas 

como caminhos, trilhas, brinquedos infantis e outros meios de passeios e 

divertimentos leves. 
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Pelo prisma de Silva (1995, p. 247), a função da área verde merece destaque, 

pois: 

  
Daí a grande preocupação do Direito Urbanístico com a criação e preservação 

das áreas verdes urbanas, que se tornaram elementos urbanísticos vitais. 

Assim, elas vão adquirindo regime jurídico especial, que as distinguem dos 

demais espaços livres e de outras áreas “non aedificandi”, até porque se 

admitem certos tipos de construção nelas, em proporção reduzidíssima, 

porquanto o que caracteriza as áreas verdes é a existência de vegetação 

contínua, amplamente livre de edificações, ainda que recortada de caminhos, 

vielas, brinquedos infantis e outros meios de passeios e divertimentos leves, 

quando tais áreas se destinem ao uso público. O regime jurídico de áreas 

verdes pode incidir sobre espaços públicos ou privados.  

Realmente, a legislação urbanística poderá impor aos particulares a obrigação 

de preservar áreas verdes existentes em seus terrenos, ou mesmo impor a 

formação, neles, dessas áreas, ainda que permaneçam com sua destinação ao 

uso dos próprios proprietários. É que, como visto, as áreas verdes não têm 

função apenas recreativa, mas importam em equilíbrio do meio ambiente 

urbano, finalidade a que tanto se prestam as públicas como as privadas. 

 

Para o Ministério Público do Estado de Santa Catarina (2010, p. 35), 

 
Resta clara a distinção entre área verde e outras áreas de preservação. Apesar 

da preservação arbórea comum as duas, a primeira permite construções e a 

intervenção direta do homem para o lazer, a segunda não. Enquanto as áreas 

de preservação permanente o são por características naturais, as áreas verdes 

podem ser criadas e ter sua localização determinada pelo loteador. 

 

Conforme Benini et al. (2010, p. 67), 

 
Esta Lei Federal [LEI DO PARCELAMENTO DO SOLO URBANO, 1979], 

que regulamenta a produção do solo em todo o território brasileiro, determina 

em seu Art. 22, que os espaços destinados à implantação de - vias e praças, os 

espaços livres e as áreas destinadas a edifícios públicos e outros 

equipamentos urbanos, após o registro do loteamento, passam a integrar os 

bens de domínio público. 

 

As autoras destacam ainda que: 

 
Ao serem registradas, essas áreas [verdes] passam a ser de domínio público 

através da afetação, sendo então, classificadas como bens de uso comum ou 

bens de uso especial. Como bens públicos, os mesmos são regulados pelo 

regime jurídico administrativo, assumindo características de inalienabilidade, 

impenhorabilidade e imprescritibilidade (BENINI et al., 2010, p. 67). 

 

Lima et al. (1994, p. 549) afirmam que “área verde é uma categoria de espaço 

livre, desde que haja predominância de vegetação arbórea, como por exemplo: praças, 

jardins públicos e parques urbanos”. 
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Para Kliass et al. (1967), o espaço livre refere-se às áreas não edificadas, de 

propriedade municipal, independente de sua destinação de uso. Quando esses espaços 

destinarem-se a áreas verdes, passam a ser conceituados como espaços verdes.  

Então, configuram-se como áreas verdes de uma cidade todos os espaços que 

possuem cobertura vegetal natural ou implantada, como as áreas de preservação 

permanente, parques públicos, praças e áreas verdes destinadas à recreação pela 

legislação competente. Para tanto, sua abrangência engloba os espaços públicos e 

privados (ABREU et al., 2004; SOUZA et al., 2014).  

Em consonância com Abreu et al. (2004) e Souza et al. (2014), entende-se que 

as áreas verdes revelam uma política de proteção florestal a serviço da urbanização e da 

natureza, com o escopo de ordenar a coroa florestal em torno das grandes aglomerações, 

manter espaços verdes no centro da cidade, criar áreas verdes abertas ao público, 

preservar áreas verdes abertas ao público, preservar áreas verdes entre as habitações, 

tudo visando contribuir para o equilíbrio ecológico.  

Neste sentido, os fundos de vales e o entorno dos cursos d‟água são áreas de 

proteção permanentes e conforme a lei não deveria ter edificações. Nas áreas urbanas, a 

realidade tem sido outra pelo modelo de ocupação do solo até hoje adotado. 

Normalmente estas áreas são o que muitas vezes sobrou à população sem recurso como 

área para ocupação, estando então irregular e sujeitas a todos os riscos ambientais 

imagináveis. Lixo e esgoto têm como destino estas áreas que se tornam, com o tempo, 

insalubres e repletas de vetores de doenças, sendo então, desprezadas pelos moradores e 

pelos entes da gestão pública (GUIMARÃES, 2011; CASTRO, 2015; TRAVASSOS, 

2010). 

Uma das soluções para salvar estes cursos d‟água remanescentes nas áreas 

urbanas de maneira sustentável é a implantação de parques lineares. Estes parques 

podem solucionar o problema a partir de uma nova maneira de ver a ocupação dos 

fundos de vales: um espaço onde a água é uma aliada de destaque na solução integrada 

com os aspectos ambientais, sociais, econômicos e culturais (CASTRO, 2015; 

FRIEDRICH, 2007; BALDONI, 2011; SOUZA, 2012; SERVILHA, 2003; SERVILHA 

et al., 2007; SCALISE, 2002). 
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2.2.3.  Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza  

 

No Brasil, é asseverado aos cidadãos pela Constituição Federal de 1988, em seu 

Art. 225 que “todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de 

uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público 

e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as atuais e as futuras 

gerações”. 

O Sistema Nacional de Unidades de Conservação - SNUC foi criado pela lei 

9.985, de 18 de julho de 2000 e gerado a partir da correspondência ao Capítulo VI, Art. 

225, parágrafo 1 e inciso 3º da Constituição Federal de 1988, onde é pontuado que:  

 
Definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus 

componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a 

supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que 

comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção. 
 

O SNUC (2000) é um conjunto de Unidades de Conservação (UC) federais, 

estaduais e municipais. As UC são compostas por 12 categorias e seus objetivos 

específicos são diferenciados de acordo com a forma de proteção e os usos permitidos: 

a) as UC precisam de maiores cuidados, pela sua fragilidade e particularidades; e b) as 

UC que podem ser utilizadas de forma sustentável e conservadas ao mesmo tempo. 

Cabe pontuar que o SNUC (2000) foi concebido de forma a potencializar o papel 

das UC, de modo que sejam planejadas e administradas de forma integrada com as 

demais UC, assegurando que amostras significativas e ecologicamente viáveis das 

diferentes populações, habitats e ecossistemas estejam adequadamente representados no 

território nacional e nas águas jurisdicionais. Para isso, é necessário que o SNUC (2000) 

seja gestado pelas três esferas governamentais, ou seja, a União, o Estado e o 

Município. 

Nota-se de forma bem peculiar, a visão estratégica que o SNUC (2000) oferece 

aos gestores públicos em que possibilita às UC, além de conservar os ecossistemas e a 

biodiversidade, gerem renda, emprego, desenvolvimento e propiciem uma efetiva 

melhoria na qualidade de vida das populações locais e do Brasil como um todo. 

Os objetivos do SNUC (2000) são: 

a) Contribuir para a conservação das variedades de espécies biológicas e dos 

recursos genéticos no território nacional e nas águas jurisdicionais; 

b) Proteger as espécies ameaçadas de extinção; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/ConstituicaoCompilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/ConstituicaoCompilado.htm
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c) Contribuir para a preservação e a restauração da diversidade de ecossistemas 

naturais; 

d) Promover o desenvolvimento sustentável a partir dos recursos naturais; 

e) Promover a utilização dos princípios e práticas de conservação da natureza no 

processo de desenvolvimento; 

f) Proteger paisagens naturais e pouco alteradas de notável beleza cênica; 

g) Proteger as características relevantes de natureza geológica, morfológica, 

geomorfológica, espeleológica, arqueológica, paleontológica e cultural; 

h) Recuperar ou restaurar ecossistemas degradados; 

i) Proporcionar meio e incentivos para atividades de pesquisa científica, estudos 

e monitoramento ambiental; 

j) Valorizar econômica e socialmente a diversidade biológica; 

k) Favorecer condições e promover a educação e a interpretação ambiental e a 

recreação em contato com a natureza;  

l) Proteger os recursos naturais necessários à subsistência de populações 

tradicionais, respeitando e valorizando seu conhecimento e sua cultura e promovendo-as 

social e economicamente. 

É destacado também que o SNUC (2000) garanta a preservação da diversidade 

biológica, a promoção do desenvolvimento sustentável a partir dos recursos naturais e a 

proteção das comunidades tradicionais (conhecimentos e cultura). 

Assevera-se que a gestão do SNUC (2000) é realizada conforme a participação 

das três esferas do poder público (União, Estado e Município) e as competências dos 

órgãos para a gestão do sistema vão desde a coordenação e acompanhamento do 

sistema, até a sua implantação propriamente dita. 

Em sua composição organizacional, o SNUC (2000), apresenta as seguintes 

atribuições:  

1) Órgão consultivo e deliberativo: representado pelo Conselho Nacional do 

Meio Ambiente (CONAMA), tem a função de acompanhar a implementação do SNUC; 

2) Órgão central: representado pelo Ministério do Meio Ambiente, tem a 

finalidade de coordenar o SNUC; 

3) Órgãos executores: representados na esfera federal, pelo Instituto Chico 

Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), em caráter supletivo, e nas 

esferas estadual e municipal, pelos órgãos estaduais e municipais de meio ambiente. Os 
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órgãos executores do SNUC têm a função de implementá-lo, subsidiar as propostas de 

criação e administrar as unidades de conservação federais, estaduais e municipais, mas 

nas respectivas esferas de atuação.  

Mediante o exposto, torna-se necessário clarear que as UC de competência 

federal são administradas pelo ICMBio e IBAMA (SNUC, 2000) e as das esferas do 

Estado e do Município são gerenciadas por seus respectivos Sistema Estadual de 

Unidades de Conservação (SEUC), no Estado de Goiás (Lei nº. 14.247, de 29 de julho 

de 2002) e no Tocantins (Lei nº. 1.560, de 5 de abril de 2005), e Sistema Municipal de 

Unidades de Conservação (SMUC), em Goiânia / GO (Sistema Municipal de Unidades 

de Conservação e  Parques Urbanos, 2003) e em Palmas /TO (Sistema Municipal de 

Meio Ambiente, 2001).  
As UC para essa lei é o: 

 
Espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas 

jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente instituído 

pelo Poder Público com objetivos de conservação e os limites definidos, sob 

o regime especial de administração ao qual se aplicam garantias adequadas 

de proteção (SNUC, 2000). 

 

Em Pereira et al. (2008) e Lecey (2014, doc. eletrônico), o conceito de UC é 

uma criação puramente brasileira. No cenário internacional, as UC são tratadas como 

áreas naturais protegidas, áreas silvestres ou simplesmente de parques naturais. Ainda 

na esfera federal há as áreas de preservação permanente (APP) e as reservas legais (RL) 

que por correlação jurídica com a esfera internacional, podem ser incluídas no contexto 

das áreas naturais protegidas. 

No prisma de Silva (2000, p. 212), os espaços territoriais especialmente 

protegidos:  

 
São áreas geográficas públicas ou privadas (porção do território nacional) 

dotadas de atributos ambientais que requeiram sua sujeição, pela lei, a um 

regime jurídico de interesse público que implique sua relativa 

imodificabilidade e sua utilização sustentada, tendo em vista a preservação e 

a proteção da integridade de amostras de toda a diversidade de ecossistemas, 

a proteção ao processo evolutivo das espécies, a preservação e a proteção dos 

recursos naturais. 

 

O mesmo autor pondera que “não é fácil, porém, diante da legislação em vigor, 

dizer quando é que um espaço territorial especialmente protegido deve ser considerado 

unidade de conservação” (SILVA, 2000, p. 212). 
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Para Pereira et al. (2008) e para o SNUC (2000) são previstos ainda conforme o 

artigo 55 que as UC e as áreas protegidas foram criadas com base em legislações 

anteriores e que não pertençam às categorias previstas nesta lei; serão reavaliadas com o 

intuito de definir sua destinação com base na categoria e função para as quais foram 

criadas. 

Tanto para Santos et al. (2014) como para o Senado Federal do Brasil (2008), as 

áreas protegidas são áreas definidas geograficamente e que são destinadas ou 

regulamentadas e administradas para alcançar objetivos específicos de conservação e 

nestes espaços protegidos incluem-se as áreas de preservação permanentes e a reserva 

legal conforme o Código Florestal de 2012. Determina-se que as áreas protegidas são 

constituídas como ferramentas de preservação e conservação de recursos ambientais, 

objetivando a compatibilização do desenvolvimento social e econômico com a 

preservação e o equilíbrio ambiental, sendo um dos instrumentos da política ambiental 

brasileira (SANTOS et al., 2014; SENADO FEDERAL, 2008). 

Mercadante (2001) diz que os espaços especialmente protegidos segundo a 

esfera federal, são apenas as UC previstas pelo SNUC (2000). 

Assim, as UCs são organizadas em dois grandes grupos: Unidades de Proteção 

Integral – com a finalidade de preservar a natureza, sendo admitido apenas o uso 

indireto dos recursos naturais, e por isso as regras e normas são restritivas (quadro 1); 

e Unidades de Uso Sustentável – concilia a conservação da natureza com o uso 

sustentável de parte dos recursos naturais (quadro 2). 

Conforme o site O ECO, consultado em 2015, as UC tem a função de 

salvaguardar a representatividade de porções significativas e ecologicamente viáveis das 

diferentes populações, habitats e ecossistemas do território nacional e das águas 

jurisdicionais, preservando o patrimônio biológico existente. Além disso, garantem às 

populações tradicionais o uso sustentável dos recursos naturais de forma racional e 

ainda propiciam às comunidades do entorno o desenvolvimento de atividades 

econômicas sustentáveis. 

Cardoso et al. (2012, p. 3) destacam que: 

 
No Brasil, a Lei nº 9.985/2000, do Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação (SNUC), relaciona a definição de parque com o conceito de 

Unidades de Conservação (UC) de proteção integral, seja em perímetro urbano 

ou rural, seja de gestão federal, estadual ou municipal. A criação destes 

parques tem a proposição de preservar o meio ambiente e a qualidade de vida 

das populações que habitam no entorno dessas áreas. 
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Quadro 1 - Unidades de Proteção Integral 
Unidades de Proteção Integral 

Estação 

Ecológica 

Tem como objetivo a preservação da natureza e a realização de pesquisas científicas. 

É de posse e domínio públicos, sendo que as áreas particulares incluídas em seus 

limites devem ser desapropriadas. Nessas unidades, é proibida a visitação pública, 

exceto quando com objetivo educacional, de acordo com o que dispuser o Plano de 

Manejo da unidade ou regulamento específico, e a pesquisa científica depende de 

autorização prévia do órgão responsável pela administração da unidade e está sujeita 

às condições e restrições por este estabelecidas. Nas Estações Ecológicas são 

permitidas alterações dos ecossistemas no caso de: a) medidas que visem à 

restauração de ecossistemas modificados; b) manejo de espécies com o fim de 

preservar a diversidade biológica; c) coleta de componentes dos ecossistemas com 

finalidades científicas; e d) pesquisas científicas cujo impacto sobre o ambiente seja 

maior do que aquele causado pela simples observação ou pela coleta controlada de 

componentes dos ecossistemas, em uma área correspondente a no máximo três por 

cento da extensão total da unidade e até o limite de um mil e quinhentos hectares. 

Reserva 

Biológica 

Tem como objetivo a preservação integral da biota e demais atributos naturais 

existentes em seus limites, sem interferência humana direta ou modificações 

ambientais, excetuando-se as medidas de recuperação de seus ecossistemas alterados 

e as ações de manejo necessárias para recuperar e preservar o equilíbrio natural, a 

diversidade biológica e os processos ecológicos naturais. É de posse e domínio 

públicos, sendo que as áreas particulares incluídas em seus limites devem ser 

desapropriadas. Nas Reservas Biológicas é proibida a visitação pública, exceto aquela 

com objetivo educacional e a pesquisa científica depende de autorização prévia do 

órgão responsável pela administração da unidade e está sujeita às condições e 

restrições por este estabelecidas. 

Parque 

Nacional 

Tem como objetivo básico a preservação de ecossistemas naturais de grande 

relevância ecológica e beleza cênica, possibilitando a realização de pesquisas 

científicas e o desenvolvimento de atividades de educação e interpretação ambiental, 

de recreação em contato com a natureza e de turismo ecológico. É de posse e domínio 

públicos, sendo que as áreas particulares incluídas em seus limites devem ser 

desapropriadas. A visitação pública está sujeita às normas e restrições estabelecidas 

no Plano de Manejo da unidade e às normas estabelecidas pelo órgão responsável por 

sua administração. A pesquisa científica depende de autorização prévia do órgão 

responsável pela administração da unidade e está sujeita às condições e restrições por 

este estabelecidas. 

Monumento 

Natural 

Tem como objetivo básico preservar sítios naturais raros, singulares ou de grande 

beleza cênica. Pode ser constituído por áreas particulares, desde que seja possível 

compatibilizar os objetivos da unidade com a utilização da terra e dos recursos 

naturais do local pelos proprietários. A visitação pública está sujeita às condições e 

restrições estabelecidas no Plano de Manejo da unidade e às normas estabelecidas 

pelo órgão responsável por sua administração. 

Refúgio de 

Vida Silvestre 

Tem como objetivo proteger ambientes naturais onde se asseguram condições para a 

existência ou reprodução de espécies ou comunidades da flora local e da fauna 

residente ou migratória. Pode ser constituído por áreas particulares, desde que seja 

possível compatibilizar os objetivos da unidade com a utilização da terra e dos 

recursos naturais do local pelos proprietários. A visitação pública está sujeita às 

normas e restrições estabelecidas no Plano de Manejo da unidade e às normas 

estabelecidas pelo órgão responsável por sua administração e a pesquisa científica 

depende de autorização prévia do órgão responsável pela administração da unidade e 

está sujeita às condições e restrições por este estabelecidas. 

Fonte: http://uc.socioambiental.org/o-snuc/categorias-de-ucs (2015); Organização: CARNEIRO, V. A., 

2015 

 

 

 

 

http://uc.socioambiental.org/protecao-integral/estacao-ecologica
http://uc.socioambiental.org/protecao-integral/estacao-ecologica
http://uc.socioambiental.org/protecao-integral/reserva-biologica
http://uc.socioambiental.org/protecao-integral/reserva-biologica
http://uc.socioambiental.org/prote%C3%A7%C3%A3o-integral/parques
http://uc.socioambiental.org/prote%C3%A7%C3%A3o-integral/parques
http://uc.socioambiental.org/protecao-integral/monumento-natural
http://uc.socioambiental.org/protecao-integral/monumento-natural
http://uc.socioambiental.org/protecao-integral/refugio-de-vida-silvestre
http://uc.socioambiental.org/protecao-integral/refugio-de-vida-silvestre
http://uc.socioambiental.org/o-snuc/categorias-de-ucs
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Quadro 2 - Unidades de Uso Sustentável 
Unidades de Uso Sustentável 

Área de Proteção 

Ambiental  

Área em geral extensa, com certo grau de ocupação humana, dotada de 

atributos abióticos, bióticos, estéticos ou culturais especialmente 

importantes para a qualidade de vida e o bem-estar das populações 

humanas, e tem como objetivos básicos proteger a diversidade biológica, 

disciplinar o processo de ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso 

dos recursos naturais. 

Área de Relevante 

Interesse 

Ecológico  

Área em geral de pequena extensão, com pouca ou nenhuma ocupação 

humana, com características naturais extraordinárias ou que abriga 

exemplares raros da biota regional, e tem como objetivo manter os 

ecossistemas naturais de importância regional ou local e regular o uso 

admissível dessas áreas, de modo a compatibilizá-lo com os objetivos de 

conservação da natureza. 

Floresta Nacional  Área com cobertura florestal de espécies predominantemente nativas e tem 

como objetivo básico o uso múltiplo sustentável dos recursos florestais e a 

pesquisa científica, com ênfase em métodos para exploração sustentável de 

florestas nativas. 

Reserva 

Extrativista 

Área utilizada por populações extrativistas tradicionais, cuja subsistência 

baseia-se no extrativismo e, complementarmente, na agricultura de 

subsistência e na criação de animais de pequeno porte, e tem como 

objetivos básicos proteger os meios de vida e a cultura dessas populações, e 

assegurar o uso sustentável dos recursos naturais da unidade.  

Reserva de Fauna Área natural com populações animais de espécies nativas, terrestres ou 

aquáticas, residentes ou migratórias, adequadas para estudos técnico e 

científico sobre o manejo econômico e sustentável de recursos faunísticos.  

Reserva de 

Desenvolvimento 

Sustentável 

Área natural que abriga populações tradicionais, cuja existência baseia -se 

em sistemas sustentáveis de exploração dos recursos naturais, 

desenvolvidos ao longo de gerações e adaptados às condições ecológicas 

locais e que desempenham um papel fundamental na proteção da natureza e 

na manutenção da diversidade biológica. 

Reserva Particular 

do Patrimônio 

Natural 

Área privada, gravada com perpetuidade, com o objetivo de conservar a 

diversidade biológica; é exceção das categorias do SNUC, pois é a única 

categoria de UC que continua sendo de propriedade privada após sua 

criação. 

Fonte: http://www.florestal.gov.br/snif/recursos-florestais/sistema-nacional-de-unidades-de-conservacao 

(2015); Organização: CARNEIRO, V. A., 2015 

 

É destacado pelos mesmos autores que: 

 
No Brasil, com o advento da Lei do SNUC em 2000, o parque urbano, agora 

sob uma forma de Unidade de Conservação (UC), agrega outros significados, 

especialmente a função de preservação da biodiversidade para o bem 

coletivo. O parque urbano passa a ser o locus da preservação ambiental, da 

contemplação e do bem estar coletivo, sobretudo daquele que vivem ao redor 

do parque. Para tal, a lei do SNUC traz no seu bojo a necessidade de 

democratização na criação e gestão do espaço público envolvendo a 

participação da sociedade civil. Esta participação, todavia, não acontece de 

forma consensual. Os stakeholders
29

, com seus diferentes interesses, 

disputam o domínio e influencia sobre a gestão dos parques (CARDOSO et 

al., 2012, p. 2).   

 

 

 

 

                                                 
29

Stakeholder é qualquer pessoa ou organização que tenha interesse, ou seja, afetado pelo projeto. 
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Já Mameri (2011, p. 57) considera que: 

 
A problemática da questão socioambiental, tanto em áreas urbanas nas 

grandes cidades brasileiras, que possuem proteção ambiental previstas no 

Código Florestal, como é o caso das margens de cursos de água, morros, 

dunas, falésias, como no caso de áreas protegidas institucionalmente e criadas 

dentro dos parâmetros do SNUC – Sistema Nacional de Unidade de 

Conservação encontram-se os mesmos conflitos relativos às ocupações 

humanas. Ambas revelam os efeitos do modelo capitalista sobre os 

territórios. 

 

O site do Ministério do Meio Ambiente (2015) dispõe que as áreas de 

preservação permanente - APP [...] consistem em espaços territoriais legalmente 

protegidos, ambientalmente frágeis e vulneráveis, podendo ser públicas ou privadas, 

urbanas ou rurais, cobertas ou não por vegetação nativa.  

O mesmo site (2015) relata que entre as diversas funções ou serviços ambientais 

prestados pelas APP em meio urbano, vale mencionar: 

a) A proteção do solo prevenindo a ocorrência de desastres associados ao uso e 

ocupação inadequados de encostas e topos de morro; 

b) A proteção dos corpos d'água, evitando enchentes, poluição das águas e 

assoreamento dos rios; 

c) A manutenção da permeabilidade do solo e do regime hídrico, prevenindo 

contra inundações e enxurradas, colaborando com a recarga de aquíferos e evitando o 

comprometimento do abastecimento público de água em qualidade e em quantidade; 

d) A função ecológica de refúgio para a fauna e de corredores ecológicos que 

facilitam o fluxo gênico de fauna e flora, especialmente entre áreas verdes situadas no 

perímetro urbano e nas suas proximidades, 

e) A atenuação de desequilíbrios climáticos intra-urbanos, tais como o excesso 

de aridez, o desconforto térmico e ambiental e o efeito de ilha de calor. 

Refere-se também à manutenção das APP em meio urbano, pois possibilita a 

valorização da paisagem e do patrimônio natural e construído (de valor ecológico, 

histórico, cultural, paisagístico e turístico). Esses espaços exercem, do mesmo modo, 

funções sociais e educativas relacionadas com a oferta de campos esportivos, áreas de 

lazer e recreação, oportunidades de encontro, contato com os elementos da natureza e 

educação ambiental (voltada para a sua conservação), proporcionando uma maior 

qualidade de vida às populações urbanas, que representam 84,4% da população do país, 

conforme o site do Ministério do Meio Ambiente (2015). 
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É alicerçado pelo mesmo site (2015) que os efeitos indesejáveis do processo de 

urbanização sem planejamento, como a ocupação irregular e o uso indevido dessas 

áreas, tende a reduzi-las e degradá-las cada vez mais. Isso causa graves problemas nas 

cidades e exige um forte empenho no incremento e aperfeiçoamento de políticas 

ambientais urbanas voltadas à recuperação, manutenção, monitoramento e fiscalização 

das APP nas cidades, tais como: 

a) A articulação de estados e municípios para a criação de um sistema integrado 

de gestão de APP urbanas, incluindo seu mapeamento, fiscalização, recuperação e 

monitoramento; 

b) O apoio a novos modelos de gestão de APP urbanas, com participação das 

comunidades e parcerias com entidades da sociedade civil; 

c) A definição de normas para a instalação de atividades de esporte, lazer, 

cultura e convívio da população, compatíveis com a função ambiental dessas áreas. 

 Neste contexto, as APP localizadas em áreas urbanas são delimitadas por lei e 

devem ser alteradas somente mediante legislação (LEI FEDERAL nº. 11.977/2009; 

RESOLUÇÃO CONAMA nº. 369/2006). 

Mesmo com a vigência de legislação específica, a manutenção das APP nas 

cidades encontra-se seriamente ameaçada pela expansão urbana, aumento da população 

e fortes investimentos do mercado imobiliário e, sobretudo, pela primazia do 

desenvolvimento econômico sobre o socioambiental (REIS, 2013; MAMERI, 2011). 

Como exposto, para Gonçalves et al. (2012, p. 103),  

 
O processo de urbanização vivenciado em grande parte dos centros urbanos 

brasileiros, aliado à mercantilização da terra, teve por consequência a 

exclusão espacial de parte da população para as áreas situadas fora do 

“mercado formal”, que coincidem, diversas vezes, com áreas ambientalmente 

frágeis.  

 

Os autores enfatizam que: 

 

Diante desse cenário, a princípio o poder público tem duas alternativas para 

solucionar o suposto conflito: 1) remover as famílias que moram nas APP‟s, 

com o objetivo de proteger integralmente o meio ambiente; ou, 2) promover a 

regularização fundiária dessas áreas, com base em critérios que permitam a 

efetivação do direito à moradia com o menor impacto ambiental possível. 

Além disso, outra possibilidade que, infelizmente, tem sido adotada com 

muita frequência é a omissão do poder público, que tem por consequência o 

agravamento da situação das famílias que moram nas áreas e do meio 

ambiente, especialmente pela falta de infraestrutura que minimize os 

impactos (como o saneamento básico) (GONÇALVES et al., 2012, p. 104, 

grifo nosso). 
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Costa (2013) relata que a área de preservação permanente, definidas no Código 

Florestal de 2012, trata-se de área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a 

função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica 

e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o 

bem-estar das populações humanas. 

No tocante às “áreas de preservação permanentes, em tese, não deveria haver 

ocupação humana; contudo, essa não é a realidade constatada em muitas cidades 

brasileiras” (COSTA, 2013, p. 191). 

Rolnik (2007, p. 7) diz que: 

 
Embora não exista uma apreciação segura do número total de famílias e 

domicílios instalados em favelas, loteamentos e conjuntos habitacionais 

irregulares, loteamentos clandestinos e outras formas de assentamentos 

marcados por alguma forma de irregularidade administrativa e patrimonial, é 

possível afirmar que o fenômeno está presente na maior parte da rede urbana 

brasileira. 

 

O panorama da “informalidade urbana ocorre na quase totalidade das cidades 

brasileiras”, conforme o Ministério das Cidades (2010, p. 8).  

O mesmo órgão federal (2010, p. 8) assevera que: 

 
Embora não exclusivamente, a irregularidade é, em sua maior parte, 

associada a ocupações de população de baixa renda, que historicamente não 

teve acesso à produção formal de habitação, e, como consequência, é 

impedida de concretizar, no quadro da legalidade, seu direito à cidade e 

exercer plenamente sua cidadania. 

 

Para a pesquisadora (2007, p. 7) são: 

 
Excluídos do marco regulatório e dos sistemas financeiros formais, os 

assentamentos irregulares se multiplicaram em terrenos frágeis ou em áreas 

não passíveis de urbanização, como encostas íngremes e áreas inundáveis, 

além de constituir vastas franjas de expansão periférica sobre zonas rurais, 

eternamente desprovidas das infraestruturas, equipamentos e serviços que 

caracterizam a urbanidade. Ausentes dos mapas e cadastros de prefeituras e 

concessionárias de serviços públicos, inexistentes nos registros de 

propriedade nos cartórios, esses assentamentos têm uma inserção no mínimo 

ambígua nas cidades onde se localizam (ROLNIK, 2007, p. 7). 

 

Pode-se dizer que a “regularização fundiária, em termos gerais, é o processo que 

inclui medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais, com a finalidade de integrar 

assentamentos irregulares ao contexto legal das cidades” (MINISTÉRIO DAS 

CIDADES, 2010, p. 11). 
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Em consonância com o Ministério das Cidades (2010, p. 12) “para que se tenha 

um ordenamento legal que compreenda toda a cidade, é necessário regularizar esses 

dois tipos de situação, mas as condições e instrumentos devem ser diferenciados”. 

Assim, entra em cena, a Lei Federal nº. 11.977/2009 que definiu os dois tipos básicos de 

regularização fundiária para dar conta dessas situações: a) regularização fundiária de 

interesse social: aplicável a assentamentos irregulares ocupados por população de baixa 

renda em que a garantia do direito constitucional à moradia justifica que se apliquem 

instrumentos, procedimentos e requisitos técnicos especiais; b) regularização 

fundiária de interesse específico: aplicável a assentamentos irregulares não 

enquadrados como de interesse social. Nesses assentamentos não se podem utilizar as 

condições especiais desenhadas para a regularização fundiária de interesse social. 

Para Costa (2013, p. 192),  

 
As formas irregulares que caracterizam os assentamentos populares em 

cidades brasileiras são geralmente favelas, ocupações, loteamentos 

clandestinos ou irregulares, e os cortiços. Todas essas formas trazem sérios 

problemas. Mas em áreas que deveriam primar pela preservação ambiental, 

tornam-se mais graves, pois afetam, por exemplo, mananciais, margens de 

rios e canais. A falta de oferta de lotes e casas para a população pobre, 

realidade alastrada em nosso país, faz com que ocorram ocupações em 

terrenos com alta declividade ou aclividade (nos morros - área de risco), em 

regiões de vulnerabilidade acentuada. Nessas ocupações, mais do que em 

outras, é muito fácil constatar a ampliação dos problemas humanos e 

ambientais. 

 

Nesse diapasão, 

 
A cidade brasileira contemporânea resulta da combinação de dois 

mecanismos complementares: a liberdade para os agentes capitalistas 

tratarem e negociarem a cidade (em especial a moradia e o solo urbano) como 

mercadoria (ou seja, a livre mercantilização) e a perversa politica de 

tolerância com todas as formas de uso e apropriação do solo urbano (o que 

permitiu não somente as ocupações ilegais das favelas e loteamentos 

irregulares, mas também as formas ilegais de ocupação de áreas nobres pelas 

classes médias e pelas elites). O primeiro mecanismo permitiu a aliança entre 

as forças que comandaram o projeto de desenvolvimento capitalista no 

Brasil: a) o capital internacional; b) as frações locais da burguesia mercantil 

inseridas no complexo conformado pelo tripé ligado à produção imobiliária, 

às obras públicas e à concessão de serviços públicos; e c) o Estado 

(RIBEIRO et al., 2012, p. 13). 

  

De acordo com Ribeiro et al. (2012, p. 13), 

 
O Brasil urbano foi desenhado pela ação dessa coalizão mercantilizadora da 

cidade, tendo o Estado como principal maestro, seja protegendo os interesses 

da acumulação urbana (proveniente da produção da cidade) da concorrência 

de outros circuitos, seja realizando encomendas de construção de vultosas 
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obras urbanas, ou ainda pela omissão em seu papel de planejador do 

crescimento urbano.  

 

“Omissão que, além de servir à mercantilização da cidade, teve papel 

fundamental na transformação do território para receber a massa de trabalhadores 

expropriada do campo”, segundo Ribeiro et al. (2012, p. 13). 

É observado tanto por Compans (2007) como por Quintslr (2012) que o discurso 

ambiental vem sendo instrumentalizado por alguns grupos de interesse com o objetivo 

de pressionar o poder público a retomar a política de remoção de favelas, áreas de risco 

e moradias irregulares em beiradas de córregos. As autoras alicerçam que se, em um 

primeiro momento, a definição de encostas e beiras de rios como áreas de preservação 

permanente possibilitaram sua ocupação pelos pobres devido a não incorporação destas 

áreas pelo mercado de moradia formal, em um segundo momento, ela fornece uma 

justificativa amplamente aceita para a remoção de favelas e outros tipos de moradias 

irregulares, especialmente frente à escassez de terras nas áreas mais valorizadas da 

cidade (COMPANS, 2007; QUINTSLR, 2012). Elas destacam, ainda, as tentativas de 

flexibilização das leis urbanística e ambiental quando existem interesses dos governos e 

das elites urbanas em viabilizar a construção de moradias e condomínios de alto padrão. 

Assim, “a valorização imobiliária de áreas desvalorizadas pela proximidade de 

assentamentos de população de baixa renda parece, de fato, ser um dos principais 

interesses objetivos envolvidos nestes conflitos” (QUINTSLR, 2012, p. 33). 

 Em Pereira (2012, p. 448), 

 
A dinâmica urbana demonstra que comumente os grupos de alta renda 

forçam a saída de grupos de menor renda de localidades mais desejadas, onde 

haja acesso às oportunidades e amenidades. Na disputa por melhor 

localização na cidade, aos segmentos sociais de baixa renda só restam a 

ocupação das periferias urbanas – regiões onde, via de regra, os serviços, 

equipamentos e infraestruturas urbanas são limitados ou inexistentes e o 

acesso espacial ao mercado de trabalho é precário. 

 

A pesquisa afirma que: 

 
No Brasil, o valor de troca se sobrepõe claramente ao valor de uso. O 

mercado imobiliário apropria-se do espaço e direciona o crescimento das ci-

dades. Historicamente, o Estado sempre esteve associado às elites e 

representa os interesses dos proprietários de terra, empreendedores e 

empresários. A lei, neste contexto, é utilizada como moeda de troca, 

instrumento de dominação (PEREIRA, 2012, p. 449). 
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Carlos (1994, p. 3) revela que: 

 
O discurso ecológico apresenta uma concepção idealizada da natureza 

contraposta à cidade e inventando o anti-urbano [...]. Como o processo de 

reprodução do espaço urbano, fundamentalmente nas metrópoles, tem quase 

eliminado as áreas vazias e esgotado o processo de verticalização, os 

empreendedores imobiliários vem cada vez mais sendo obrigados a limitarem 

suas ações às áreas periféricas à mancha urbana, com isso tem surgido o 

“subúrbio jardim”, os loteamentos de alto luxo [...]. “Vendendo o Verde”. 

Criando a necessidade do consumo de espaços verdes, de uma vida saudável 

longe da poluição e embolsando lucros fantásticos [...].  

 

Os dizeres de Harvey (1980) são de que a estruturação do espaço urbano é 

expressão dos interesses, necessidades, aspirações e desejos das classes sociais e, 

principalmente, de seus segmentos que possuem meios de fazer valer seus interesses. 

Em outras palavras, a cidade é “resultado” concreto do confronto ou divergência de 

interesses. Assim, a produção do ambiente construído tem que ser encarada no contexto 

de uma luta sobre toda uma maneira de viver e de ser. 

Diante desses conflitos, o Ministério das Cidades (2010, p. 16) alicerça que: 

 
A regularização fundiária de interesse social aplica-se aos assentamentos 

ocupados predominantemente por população de baixa renda, nas situações 

em que exista o reconhecimento legal ou administrativo do direito à moradia. 

Assim, as ocupações devem atender a, pelo menos, uma das seguintes 

condições: a) preencher os requisitos para usucapião ou concessão de uso 

especial para fins de moradia; b) situar-se em Zonas Especiais de Interesse 

Social - ZEIS; c) ser declarada de interesse para a implantação de projetos de 

regularização fundiária de interesse social, nos casos de áreas da União, dos 

estados, do Distrito Federal ou dos municípios. 

 

A Lei nº. 11.977/2009 criou instrumentos e mecanismos específicos para a 

regularização fundiária de interesse social, com o objetivo de facilitar e agilizar a 

concretização do direito à moradia. São eles: a) a demarcação urbanística; b) a 

legitimação de posse; c) a regularização fundiária em áreas de preservação permanentes.  

Em Costa (2010, p. 193, grifo nosso), a “regularização fundiária de interesse 

específico requer a elaboração do projeto de regularização, na forma definida no artigo 

51 da Lei nº. 11.977/2009, que deve ser aprovado pela autoridade competente. Para 

aprovação do projeto, são necessárias as licenças urbanísticas e ambientais”. 

Dessa forma, “a implantação do sistema viário, da infraestrutura básica e dos 

equipamentos comunitários definidos no projeto poderá ser compartilhada, inclusive 

entre os beneficiários, cabendo às autoridades responsáveis pelas licenças urbanísticas e 

ambientais definir as responsabilidades” (COSTA, 2010, p. 194). 
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É asseverado que o:  

 
Modelo dominante de territorialização dos pobres nas cidades brasileiras, a 

consolidação desses assentamentos é progressiva, eternamente incompleta e 

totalmente dependente de uma ação discricionária do Poder Público – já que 

para as formas legais de expressão de pertencimento à cidade esses 

assentamentos simplesmente não existem. A presença desse vasto 

contingente de assentamentos inseridos de forma ambígua na cidade é uma 

das mais poderosas engrenagens da máquina de exclusão territorial que 

bloqueia o acesso aos mais pobres às oportunidades econômicas e de 

desenvolvimento humano que as cidades oferecem. Além disso, alimenta de 

forma permanente relações políticas marcadas pela troca de favores e 

manutenção de clientelas, limitando o pleno desenvolvimento de uma 

democracia verdadeiramente includente. Finalmente, o modelo condena a 

cidade, como um todo, a um padrão insustentável, do ponto de vista 

ambiental e econômico, já que impõe perdas ambientais e externalidades para 

o conjunto da cidade muito difíceis de recuperar (ROLNIK, 2007, p. 8/9). 

 

“Um dos maiores destaques da Lei Federal nº. 11.977/2009 é a possibilidade de 

se promover, por decisão fundamentada, regularização fundiária em áreas de 

preservação permanentes” (COSTA, 2010, p. 192), também corrigir e diminuir a 

segregação social e espacial, pois os programas de regularização fundiária existem com 

o objetivo de dar direito humano à moradia, para que as pessoas de baixa renda tenham 

uma condição plena de legalidade, desfazendo assim, a “cidade partida” (ALFONSIN, 

2003) e que “essas alternativas passem evidentemente pela inserção, no centro da 

agendada política urbana, da questão do “lugar” dos mais pobres na cidade” (ROLNIK, 

2007, p. 8). 

 

2.2.4.  Resolução CONAMA nº. 369/2006 

 

O Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA é um órgão consultivo e 

deliberativo do Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA que foi instituído 

pela Lei n° 6.938/1981, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente - 

PNMA, regulamentada pelo Decreto nº. 99.274/1990. 

O site do Ministério do Meio Ambiente (2015) pontua que é de competência do 

CONAMA: 

01. Estabelecer, mediante proposta do IBAMA, dos demais órgãos integrantes 

do SISNAMA e de Conselheiros do CONAMA, normas e critérios para o licenciamento 

de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras, a ser concedido pela União, pelos 

Estados, pelo Distrito Federal e Municípios e supervisionado pelo referido Instituto; 

http://www.mma.gov.br/port/conama/legipesq.cfm?tipo=1&numero=6938&ano=1981&texto=
http://www.mma.gov.br/port/conama/legipesq.cfm?tipo=2&numero=99274&ano=1990&texto=
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02. Determinar, quando julgar necessário, a realização de estudos das 

alternativas e das possíveis consequências ambientais de projetos públicos ou privados, 

requisitando aos órgãos federais, estaduais e municipais, bem como às entidades 

privadas, informações, notadamente as indispensáveis à apreciação de Estudos Prévios 

de Impacto Ambiental e respectivos Relatórios, no caso de obras ou atividades de 

significativa degradação ambiental, em especial nas áreas consideradas patrimônio 

nacional; 

03. Decidir, por meio da Câmara Especial Recursal, em última instância 

administrativa, em grau de recurso, sobre as multas e outras penalidades impostas pelo 

IBAMA; 

04. Determinar, mediante representação do IBAMA, a perda ou restrição de 

benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público, em caráter geral ou condicional, e a 

perda ou suspensão de participação em linhas de financiamento em estabelecimentos 

oficiais de crédito; 

05. Estabelecer, privativamente, normas e padrões nacionais de controle da 

poluição causada por veículos automotores, aeronaves e embarcações, mediante 

audiência dos Ministérios competentes; 

06. Estabelecer normas, critérios e padrões relativos ao controle e à manutenção 

da qualidade do meio ambiente, com vistas ao uso racional dos recursos ambientais, 

principalmente os hídricos; 

07. Estabelecer os critérios técnicos para a declaração de áreas críticas, 

saturadas ou em vias de saturação; 

08. Acompanhar a implementação do Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação da Natureza - SNUC conforme disposto no inciso I, do art. 6º, da Lei 

9.985, de 18 de julho de 2000; 

09. Estabelecer sistemática de monitoramento, avaliação e cumprimento das 

normas ambientais; 

10. Incentivar a criação, a estruturação e o fortalecimento institucional dos 

Conselhos Estaduais e Municipais de Meio Ambiente e gestão de recursos ambientais e 

dos Comitês de Bacia Hidrográfica; 

11. Avaliar regularmente a implementação e a execução da política e normas 

ambientais do País, estabelecendo sistemas de indicadores; 

12. Recomendar ao órgão ambiental competente a elaboração do Relatório de 

Qualidade Ambiental, previsto no inciso X do art. 9 o da Lei 6.938, de 1981; 

http://www.mma.gov.br/port/conama/legipesq.cfm?tipo=1&numero=9985&ano=2000&texto=
http://www.mma.gov.br/port/conama/legipesq.cfm?tipo=1&numero=9985&ano=2000&texto=
http://www.mma.gov.br/port/conama/legipesq.cfm?tipo=1&numero=6938&ano=1981&texto=
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13. Estabelecer sistema de divulgação de seus trabalhos; 

14. Promover a integração dos órgãos colegiados de meio ambiente; 

15. Elaborar, aprovar e acompanhar a implementação da Agenda Nacional do 

Meio Ambiente, a ser proposta aos órgãos e às entidades do SISNAMA, sob a forma de 

recomendação; 

16. Deliberar, sob a forma de resoluções, proposições, recomendações e 

moções, visando o cumprimento dos objetivos da Política Nacional de Meio Ambiente; 

17. Elaborar o seu regimento interno. 

O mesmo site (2015) destaca que são atos do CONAMA: 

a) Resoluções, quando se tratar de deliberação vinculada a diretrizes e normas 

técnicas, critérios e padrões relativos à proteção ambiental e ao uso sustentável dos 

recursos ambientais; 

b) Moções, quando se tratar de manifestação, de qualquer natureza, relacionada 

com a temática ambiental; 

c) Recomendações, quando se tratar de manifestação acerca da implementação 

de políticas, programas públicos e normas com repercussão na área ambiental, inclusive 

sobre os termos de parceria de que trata a Lei n°. 9.790, de 23 de março de 1999; 

d) Proposições, quando se tratar de matéria ambiental a ser encaminhada ao 

Conselho de Governo ou às Comissões do Senado Federal e da Câmara dos Deputados; 

e) Decisões, quando se tratar de multas e outras penalidades impostas pelo 

IBAMA, em última instância administrativa e grau de recurso, por meio de deliberação 

da Câmara Especial Recursal. 

Dentre as diversas resoluções elaboradas, a Resolução CONAMA n°. 369, de 28 

de março de 2006, em seu Art. 8º e parágrafo 1º, considera-se área verde de domínio 

público como “o espaço de domínio público que desempenhe função ecológica, 

paisagística e recreativa, propiciando a melhoria da qualidade estética, funcional e 

ambiental da cidade, sendo dotado de vegetação e espaços livres de 

impermeabilização”. 

O Conselho Nacional de Meio Ambiente, no exercício do seu poder 

regulamentar, editou a Resolução n°. 369/2006 que dispõe sobre os casos excepcionais, 

de utilidade pública, interesse social ou baixo impacto ambiental, que possibilitam a 

intervenção ou supressão de vegetação em APP, conforme segue abaixo: 

 

 

http://www.mma.gov.br/port/conama/legiano.cfm?codlegitipo=3
http://www.mma.gov.br/port/conama/legiano.cfm?codlegitipo=9
http://www.mma.gov.br/port/conama/legiano.cfm?codlegitipo=10
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Art. 2° - O órgão ambiental competente somente poderá autorizar a 

intervenção ou supressão de vegetação em APP, devidamente caracterizada e 

motivada mediante procedimento administrativo autônomo e prévio, e 

atendidos os requisitos previstos nesta resolução e noutras normas federais, 

estaduais e municipais aplicáveis, bem como no Plano Diretor, Zoneamento 

Ecológico - Econômico e Plano de Manejo das Unidades de Conservação, se 

existentes, nos seguintes casos: 

I - utilidade pública: 

a) as atividades de segurança nacional e proteção sanitária; 

b) as obras essenciais de infraestrutura destinadas aos serviços públicos de 

transporte,  saneamento e energia; 

c) as atividades de pesquisa e extração de substâncias minerais, outorgadas 

pela autoridade competente, exceto areia, argila, saibro e cascalho; 

d) a implantação de área verde pública em área urbana; 

e) pesquisa arqueológica; 

f ) obras públicas para implantação de instalações necessárias à captação e 

condução de água e de efluentes tratados; e 

g) implantação de instalações necessárias à captação e condução de água e de 

efluentes tratados para projetos privados de aquicultura, obedecidos os 

critérios e requisitos previstos nos §§ 1o e 2o do art. 11, desta Resolução. 

II - interesse social: 

a) as atividades imprescindíveis à proteção da integridade da vegetação 

nativa, tais como prevenção, combate e controle do fogo, controle da erosão, 

erradicação de invasoras e proteção de plantios com espécies nativas, de 

acordo com o estabelecido pelo órgão ambiental competente; 

b) o manejo agroflorestal, ambientalmente sustentável, praticado na pequena 

propriedade ou posse rural familiar, que não descaracterize a cobertura 

vegetal nativa, ou impeça sua recuperação, e não prejudique a função 

ecológica da área; 

c) a regularização fundiária sustentável de área urbana; 

d) as atividades de pesquisa e extração de areia, argila, saibro e cascalho, 

outorgadas pela autoridade competente; 

III - intervenção ou supressão de vegetação eventual e de baixo impacto 

ambiental, observados os parâmetros desta Resolução. 

Art. 3° - A intervenção ou supressão de vegetação em APP somente poderá 

ser autorizada quando o requerente, entre outras exigências, comprovar: 

I - a inexistência de alternativa técnica e locacional às obras, planos, 

atividades ou projetos propostos; 

II - atendimento às condições e padrões aplicáveis aos corpos de água; 

III - averbação da Área de Reserva Legal;  

IV - a inexistência de risco de agravamento de processos como enchentes, 

erosão ou movimentos acidentais de massa rochosa. 

Art. 4° - Toda obra, plano, atividade ou projeto de utilidade pública, interesse 

social ou de baixo impacto ambiental, deverá obter do órgão ambiental 

competente a autorização para intervenção ou supressão de vegetação em 

APP, em processo administrativo próprio, nos termos previstos nesta 

resolução, no âmbito do processo de licenciamento ou autorização, motivado 

tecnicamente, observadas as normas ambientais aplicáveis. 

§ 1° - A intervenção ou supressão de vegetação em APP de que trata o caput 

deste artigo dependerá de autorização do órgão ambiental estadual 

competente, com anuência prévia, quando couber, do órgão federal ou 

municipal de meio ambiente, ressalvado o disposto no § 2o deste artigo. 

§ 2° - A intervenção ou supressão de vegetação em APP situada em área 

urbana dependerá de autorização do órgão ambiental municipal, desde que o 

município possua Conselho de Meio Ambiente, com caráter deliberativo, e 

Plano Diretor ou Lei de Diretrizes Urbanas, no caso de municípios com 

menos de vinte mil habitantes, mediante anuência prévia do órgão ambiental 

estadual competente, fundamentada em parecer técnico. 
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As intervenções eventuais e de baixo impacto na referida Resolução Conama nº. 

369/2006 estão definidas no: 

 

Art. 11 - Considera-se intervenção ou supressão de vegetação, eventual e de 

baixo impacto ambiental, em APP:  

I - abertura de pequenas vias de acesso interno e suas pontes e pontilhões, 

quando necessárias à travessia de um curso de água, ou à retirada de produtos 

oriundos das atividades de manejo agroflorestal sustentável praticado na 

pequena propriedade ou posse rural familiar;  

II - implantação de instalações necessárias à captação e condução de água e 

efluentes tratados, desde que comprovada à outorga do direito de uso da 

água, quando couber;  

III - implantação de corredor de acesso de pessoas e animais para obtenção 

de água;  

IV - implantação de trilhas para desenvolvimento de ecoturismo;  

V - construção de rampa de lançamento de barcos e pequeno ancoradouro;  

VI - construção de moradia de agricultores familiares, remanescentes de 

comunidades quilombolas e outras populações extrativistas e tradicionais em 

áreas rurais da região amazônica ou do Pantanal, onde o abastecimento de 

água se de pelo esforço próprio dos moradores;  

VII - construção e manutenção de cercas de divisa de propriedades;  

VIII - pesquisa científica, desde que não interfira com as condições 

ecológicas da área, nem enseje qualquer tipo de exploração econômica direta, 

respeitados outros requisitos previstos na legislação aplicável;  

IX - coleta de produtos não madeireiros para fins de subsistência e produção 

de mudas, como sementes, castanhas e frutos, desde que eventual e respeitada 

à legislação específica a respeito do acesso a recursos genéticos;  

X - plantio de espécies nativas produtoras de frutos, sementes, castanhas e 

outros produtos vegetais em áreas alteradas, plantados junto ou de modo 

misto;  

XI - outras ações ou atividades similares, reconhecidas como eventual e de 

baixo impacto ambiental pelo conselho estadual de meio ambiente.  

§ 1° - Em todos os casos, incluindo os reconhecidos pelo conselho estadual 

de meio ambiente, a intervenção ou supressão eventual e de baixo impacto 

ambiental de vegetação em APP não poderá comprometer as funções 

ambientais destes espaços, especialmente:  

I - a estabilidade das encostas e margens dos corpos de água;  

II - os corredores de fauna;  

III - a drenagem e os cursos de água intermitentes;  

IV - a manutenção da biota;  

V - a regeneração e a manutenção da vegetação nativa;  

VI - a qualidade das águas.  

§ 2° - A intervenção ou supressão, eventual e de baixo impacto ambiental, da 

vegetação em APP não pode, em qualquer caso, exceder ao percentual de 5% 

(cinco por cento) da APP impactada localizada na posse ou propriedade. § 3o 

O órgão ambiental competente poderá exigir, quando entender necessário, 

que o requerente comprove, mediante estudos técnicos, a inexistência de 

alternativa técnica e locacional à intervenção ou supressão proposta. 

 

Conforme Coelho Junior (2010, p. 5),  

 
Com respaldo constitucional presente no Art. 225, parágrafo 1º, inciso III, da 

Carta Magna Brasileira, as áreas de preservação permanente, doravante 

também denominada APP, são consideradas pela doutrina e pela 

jurisprudência, ao lado das unidades de conservação (UC) da natureza e da 

reserva legal, modalidade de espaço territorial especialmente protegido, 

terminologia utilizada para designar uma área sob o regime especial de 
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administração, com o objetivo de proteger os atributos ambientais 

justificadores do seu reconhecimento e individualização pelo Poder Público. 

A importância do enquadramento das APP nesta categoria decorre do fato de 

que seu regime, inclusive em relação à sua metragem e à possibilidade de 

supressão, somente pode ser alterado através de lei, conforme exigência 

contida no mencionado dispositivo constitucional. 

 

O mesmo autor (2010, p. 10, grifo nosso) diz que:  

 
Outro reforço a este entendimento foi dado com o advento da Resolução 

Conama 369/2006, que será abordada no próximo tópico, que justamente 

prevê hipóteses de regularização fundiária de APP em área urbana. 

Sendo assim, indubitável é a aplicação do Código Florestal (2012) 

também nas cidades. A legislação brasileira confirmou em várias 

oportunidades tal opção política. 

 

 Sendo assim,  

 
Registra-se, por oportuno, a existência de tentativa legislativa de impedir a 

aplicação do Código Florestal em zona urbana através da aprovação pelo 

Congresso Nacional do Projeto de Lei 2.109/1999 (que transformou-se na Lei 

n°. 10.931/2004) contendo dispositivo que estabelecia que na produção 

imobiliária, seja por incorporação ou parcelamento do solo, em áreas urbanas 

e de expansão urbana, não se aplicam os dispositivos da Lei n. 4.771/1965 

(Art. 65). Felizmente, o malfadado dispositivo foi vetado pelo Presidente da 

República com fundamento na violação ao Art. 225 da Constituição Federal 

de 1988. O chefe do Poder Executivo parece ter tido em mente que 

entendimento contrário não seria possível se considerarmos que a extinção 

das APP nas cidades contribuiria para aumentar ainda mais as tragédias das 

chuvas e diminuir, sob diversos aspectos, a qualidade da vida urbana 

(COELHO JUNIOR, 2010, p. 10). 

 

Corrobora-se com tal entendimento, pois, o Núcleo de Cidadania e Meio 

Ambiente do Ministério Público do Estado do Piauí (2012, p. 13) assevera que: 

 
Deste modo a regra geral é que as APP são intocáveis, contudo é admitida a 

excepcional intervenção ou supressão de vegetação nos casos de utilidade 

pública, interesse social ou baixo impacto ambiental, conforme dispõe o Art. 

8º da nova lei [Código Florestal Federal de 2012], mas ainda assim desde que 

tais usos sejam sustentáveis. 

 

Para Guimarães (2011, p. 33/34), 

 
Esse é o enfoque onde se legitima, por intermédio de dispositivos legais, a 

apropriação das áreas verdes à beira-rio para uso público. Se as normativas 

precedentes destinavam tais espaços à degradação ou a grandes vazios 

urbanos periféricos à cidade, as medidas atuais possibilitam que eles sejam 

incorporados ao seio da mesma. Considerando os limites e percebendo as 

potencialidades e especificidades das áreas de preservação permanentes em 

sítio urbano, as recentes normativas ambientais apresentam um horizonte de 

situações em que os cursos d‟água podem ser resgatados de sua condição de 

marginalidade. 
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Em Guimarães (2011), as dificuldades pertinentes ao trato com o leito dos rios e 

suas margens, refletem a sensibilidade e a complexidade de gerenciar esses espaços, 

principalmente quando se situam em contexto urbano. Mello (2007) retrata que se por 

um lado predomina uma visão estritamente ecológica que considera as áreas de margens 

de rios como espaços intocáveis, por outro, o enfoque fundamentalmente urbanista 

negligencia as dinâmicas do meio natural subjugando-as a partir de um olhar 

essencialmente antropocêntrico, higienista. 

Conforme o Núcleo de Cidadania e Meio Ambiente do Ministério Público do 

Estado do Piauí (2012, p. 13) “é importante que se diga que apesar da promulgação da 

nova Lei 12.651/2012, não foi a Resolução CONAMA n° 369/2006 expressamente 

revogada ou ainda, tacitamente, vez que esta não contraria as novas disposições 

normativas e assim mantém sua aplicabilidade”. 

Diante do disposto legal, estes espaços naturais (áreas de preservação 

permanente) podem ser urbanizados para a implantação de parques lineares 

(GUIMARÃES, 2010; FRIEDRICH, 2007; GUIMARÃES, 2011; BALDONI, 2011; 

GIORDANO, 2000 e 2004; SOUZA, 2012; SERVILHA, 2003; SERVILHA et al., 

2007), a exemplo dos parques Macambira-Anicuns em Goiânia (GO) e Brejo Comprido 

em Palmas (TO).  

É basilar para o Núcleo de Cidadania e Meio Ambiente do Ministério Público do 

Estado do Piauí (2012, p. 16) que:  

 
[...] um parque urbano, sob a modalidade Área Verde de Domínio Público, 

também denominado de parque linear ou parque urbano fluvial, tem em sua 

concepção contemporânea a função de preservar as estruturas fundamentais 

da paisagem natural integrando-as ao meio urbano construído. 

 

Por este viés,  

 
Toda essa discussão possibilita conceber as áreas de várzeas como grandes 

espaços verdes caracterizando-as como parques lineares. Os parques lineares 

não só articulam questões de caráter ecológico ou ambiental garantindo a 

preservação de distintas espécies vegetais e animais, como dá um passo além. 

Permeiam questões relativas à paisagem de um modo geral, possibilitando a 

construção de parques ecológicos, de áreas esportivas e educacionais, dentre 

outras atividades de cunho sociocultural (GUIMARÃES, 2011, p. 34).  

 

Confirma-se deste modo que a função de um parque linear vai muito além do 

serviço ambiental prestado pelas APP, pois promovem ao mesmo tempo, o convívio 

social, a espiritualidade, a visitação turística ou o contato mais próximo com a natureza 

dentro da cidade, funções tão caras às metrópoles (NÚCLEO DE CIDADANIA E 
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MEIO AMBIENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, 2012; 

SERVILHA et al., 2007; SERVILHA, 2003). 

 

2.2.5.  Estatuto da Cidade  

 

A Lei nº. 10.257 de 10 de julho de 2001 - Estatuto da Cidade - regulamentam os 

artigos 182 e 183 da Constituição Federal de 1988, que conformam o capítulo relativo à 

Política Urbana. Assim, conforme a Constituição Federal de 1988, os referidos estão 

descritos: 

 
Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo poder 

público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo 

ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o 

bem-estar de seus habitantes. 

§ 1º - O plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório para 

cidades com mais de vinte mil habitantes, é o instrumento básico da política 

de desenvolvimento e de expansão urbana. 

§ 2º - A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às 

exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor. 

§ 3º - As desapropriações de imóveis urbanos serão feitas com prévia e justa 

indenização em dinheiro. 

§ 4º - É facultado ao poder público municipal, mediante lei específica para 

área incluída no plano diretor, exigir, nos termos da lei federal, do 

proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado que 

promova seu adequado aproveitamento, sob a pena, sucessivamente, de: 

I - parcelamento ou edificação compulsórios; 

II - imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana progressivo no 

tempo; 

III - desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública de 

emissão previamente aprovada pelo Senado Federal, com prazo de resgate de 

até dez anos, em parcelas anuais, iguais e sucessivas, assegurados o valor real 

da indenização e os juros legais. 

Art. 183. Aquele que possuir como sua área urbana de até duzentos e 

cinquenta metros quadrados, por cinco anos, ininterruptamente e sem 

oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o 

domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. 

§ 1º - O título de domínio e a concessão de uso serão conferidos ao homem 

ou à mulher, ou a ambos, independentemente do estado civil. 

§ 2º - Esse direito não será reconhecido ao mesmo possuidor mais de uma 

vez.  

§ 3º - Os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião. 

 

Maricato (2010, p. 6) tece que: 

 
Aplicar o Estatuto da Cidade em tal contexto, culturalmente excludente, 

tradicionalmente conservador, não é tarefa simples especialmente porque 

nessas sociedades chamadas de emergentes, não desenvolvidas, em 

desenvolvimento ou periféricas, o poder político e social vem associado à 

propriedade patrimonial. 
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A pesquisadora ressalta que: 

 
O Estatuto da Cidade não trata apenas da terra urbana. Assumindo um 

enfoque holístico a lei inclui: diretrizes e preceitos sobre planos e 

planejamento urbano, sobre gestão urbana e regulação estatal, fiscal e jurídica 

(em especial sobre as propriedades fundiárias e imobiliárias), regularização 

da propriedade informal, participação social nos planos, orçamentos, leis 

complementares e gestão urbana, parcerias público-privadas, entre outros 

temas. A reunião de leis previamente existentes, de forma fragmentada, com 

instrumentos e conceitos novos sob o rótulo de Estatuto da Cidade torna mais 

fácil o reconhecimento da questão urbana. A lei deu unidade nacional ao trato 

das cidades (MARICATO, 2010, p. 6). 

 

Para Rolnik (2001, p. 5), 

 
Encarregada pela Constituição [1988] de definir o que significa cumprir a 

função social da cidade e da propriedade urbana, a nova lei [Estatuto da 

Cidade, 2001] delega esta tarefa para os municípios, oferecendo para as 

cidades um conjunto inovador de instrumentos de intervenção sobre seus 

territórios, além de uma nova concepção de planejamento e gestão urbanos. 

 

Segundo Fernandes (2010, p. 61), 

 
O Estatuto da Cidade tem quatro dimensões principais, quais sejam: 1) uma 

conceitual, que explicita o princípio constitucional central das funções sociais 

da propriedade e da cidade e os outros princípios determinantes da política 

urbana; 2) uma instrumental, que cria uma série de instrumentos para 

materialização de tais princípios de política urbana; 3) uma institucional, que 

estabelece mecanismos, processos e recursos para a gestão urbana; e, 

finalmente, 4) uma dimensão de regularização fundiária dos assentamentos 

informais consolidados.  

 

De forma ampliada, as referidas quatro dimensões, de acordo com Fernandes 

(2010, p. 61-64), são: 

 
a) As funções sociais da propriedade e da cidade: [...] [que culmine 

em um novo olhar da] Constituição de 1988 e [do] Estatuto da Cidade [...], 

substituindo o princípio individualista do Código Civil [1916] pelo princípio 

das funções sociais da propriedade e da cidade.  

b) Uma “caixa de ferramentas”: [...] cabe aos municípios promover a 

materialização do novo paradigma das funções sociais da propriedade e da 

cidade através da reforma da ordem jurídico-urbanística e ambiental 

municipal. [...]. 

c) Planejamento, legislação e gestão – e o financiamento do 

desenvolvimento urbano: outra dimensão fundamental do Estatuto da 

Cidade, novamente consolidando e ampliando a proposta básica da 

Constituição Federal de 1988, diz respeito à necessidade de os municípios 

promoverem a devida integração entre planejamento, legislação e gestão 

urbano-ambiental, de forma a democratizar o processo de tomada de decisões 

e legitimar plenamente a nova ordem jurídico-urbanística de natureza 

socioambiental. [...]. 

d) Regularização fundiária de assentamentos informais 

consolidados: A outra dimensão de fundamental importância do Estatuto da 
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Cidade diz respeito aos institutos e instrumentos jurídicos reconhecidos para 

a promoção, especialmente pelos municípios, de programas de regularização 

fundiária dos assentamentos informais, dentro do contexto mais amplo 

introduzido pela Constituição Federal de 1988 no qual cabe, sobretudo às 

políticas públicas municipais, promover a democratização das formas de 

acesso ao solo urbano e à moradia. [...].  

 

 Maricato (2010), Rolnik (2001) e Fernandes (2010) tecem argumentos 

contundentes sobre a questão do Estatuto da Cidade e a aplicabilidade em território 

municipal.  Cabe nessa ocasião, destacar que o Estatuto da Cidade de 2001 deixou a 

cargo de cada Município efetivar os seus dispositivos segundo as características locais, 

regulamentadas no Plano Diretor. Então, entende-se que mudar a cidade é uma tarefa 

coletiva, pois, torna-se necessário a aplicação do Estatuto da Cidade em seu território 

cumprindo a função social. Isso é fundamental para que todos os citadinos tenham 

acesso à cidade e aos recursos urbanísticos por ela oferecidos. Porém, a realidade diz o 

contrário, pois, estabelece-se uma injusta distribuição de benefícios decorrentes do 

processo de urbanização, constatados em trabalho de campo tanto em Palmas (TO) 

como em Goiânia (GO), produzindo uma cidade dual: a formal e a informal. 

“Esse cenário merece ter cautela, pois, são “boas” leis como o Estatuto da 

Cidade, por si só, não mudam a realidade; já as “más” leis podem colocar obstáculos 

intransponíveis para a ação da sociedade e das administrações públicas comprometidas 

com a promoção de reformas significativas”, conforme os dizeres de Fernandes (2010, 

p. 69).  

Nesse sentido, Villaça (2012, doc. eletrônico) diz que “há entre nós uma 

excessiva produção de leis. Não são raras as leis desnecessárias, os dispositivos legais 

inúteis ou inofensivos, os de cumprimento facultativo e os de cumprimento impossível”. 

O pesquisador Villaça (2005; 2012) questiona o poder conferido aos planos 

diretores, pois eles constituem não mais que princípios, objetivos e diretrizes gerais, um 

discurso vazio, inócuo. Executa críticas firmes em relação ao plano diretor e ao mercado 

imobiliário. Nessa perspectiva, não são interessantes ao mercado todas as limitações que 

deveriam estar dispostas no texto dos planos diretores. O mercado aceita o coeficiente 

de aproveitamento máximo, não permitindo outras coerções à sua expansão, e tem 

interesses claros de que o plano diretor não seja nada além de um texto com um 

amontoado de princípios gerais, diretrizes, políticas e objetivos, todos vazios e inócuos 

(VILLAÇA, 2005; 2012). 
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Saule Júnior (2001, p. 11-12) relata que: 

 

O fato de ter levado mais de uma década para ser instituída não significa que 

seja uma lei antiga ou desatualizada pelo contrário, é uma lei madura, que 

contempla um conjunto de medidas legais e urbanísticas essenciais para a 

implementação da reforma urbana em nossas cidades. 

O Estatuto define quais são as ferramentas que o Poder Público, 

especialmente o Município, deve utilizar para enfrentar os problemas de 

desigualdade social e territorial nas cidades, mediante a aplicação das 

seguintes diretrizes e instrumentos de política urbana: a) Diretrizes gerais da 

política urbana, cabendo destacar a garantia do direito às cidades 

sustentáveis, à gestão democrática da cidade, à ordenação e controle do uso 

do solo visando evitar a retenção especulativa de imóvel urbano, à 

regularização fundiária e à urbanização de áreas ocupadas por população de 

baixa renda; b) Instrumentos destinados a assegurar que a propriedade urbana 

atenda a sua função social, tais como o Plano Diretor, o parcelamento e 

edificação compulsória de áreas e imóveis urbanos, imposto sobre a 

propriedade urbana (IPTU) progressivo no tempo, desapropriação para fins 

de reforma urbana, o direito de preempção, a outorga onerosa do direito de 

construir (solo criado); c) Instrumentos de regularização fundiária, como o 

usucapião urbano, a concessão de direito real de uso, as zonas especiais de 

interesse social; d) Instrumentos de gestão democrática da cidade: conselhos 

de política urbana, conferências da cidade, orçamento participativo, 

audiências públicas, iniciativa popular de projetos de lei, estudo de impacto 

de vizinhança. 

 

O mesmo pesquisador infere que as diretrizes previstas no Art. 2, do Estatuto da 

Cidade (2001), são as seguintes: 

 
1) Garantia do direito a cidades sustentáveis, entendido como o direito à terra 

urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao 

transporte e serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes e 

futuras gerações; 2) Gestão democrática, por meio da participação da 

população e de associações representativas dos vários segmentos da 

comunidade na formulação, execução e acompanhamento de planos, 

programas e projetos de desenvolvimento urbano; 3) Ordenação e controle do 

uso do solo, de forma a evitar: a utilização inadequada dos imóveis urbanos; 

o parcelamento do solo, a edificação ou o uso excessivos ou inadequados em 

relação à infraestrutura urbana; a retenção especulativa de imóvel urbano, que 

resulte na sua subutilização ou não utilização; a deterioração das áreas 

urbanizadas; 4) Justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do 

processo de urbanização; e a recuperação dos investimentos do Poder Público 

de que tenha resultado a valorização de imóveis urbanos; 5) Regularização 

fundiária e urbanização de áreas ocupadas por população de baixa renda 

mediante o estabelecimento de normas especiais de urbanização, uso e 

ocupação do solo e edificação, consideradas a situação socioeconômica da 

população e as normas ambientais (SAULE JÚNIOR, 2001, p. 13). 

 

Na ótica de Maricato (2010, p. 6), 

 
É no município, por meio da lei do Plano Diretor ou legislação 

complementar, que serão definidos os conceitos de propriedade não utilizada 

ou subutilizada e que serão gravadas, em base cartográfica, as propriedades a 

serem submetidas a sanções de instrumentos previstos no Estatuto da Cidade. 

É no município ainda que serão definidas as parcerias público-privadas, as 
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operações urbanas, a aplicação de um grande número de instrumentos 

jurídicos e fiscais entre outras iniciativas. 

 

Assim, “cabe aos municípios aplicar as diretrizes gerais, de acordo com as suas 

especificidades e realidade local, devendo para tanto constituir uma ordem legal urbana 

própria e específica, tendo como instrumentos fundamentais a Lei Orgânica Municipal e 

o Plano Diretor” (SAULE JÚNIOR, 2001, p. 14). 

É ressaltado por Fernandes (2010, p. 69) que: 

 
Mesmo em um quadro jurídico hostil, é possível promover avanços jurídico-

urbanísticos importantes, desde que exista um sólido pacto sociopolítico que 

dê suporte à ação do poder público. O Estatuto da Cidade consolidou um 

paradigma jurídico no qual existe um direito difuso à cidade, ao ordenamento 

territorial, ao planejamento urbano e à gestão democrática da política urbana, 

todos direitos da coletividade aos quais corresponde a obrigação do poder 

público de promover uma política urbana que garanta as funções sociais da 

cidade e da propriedade. 

 

Entende-se que: 

 
A Constituição Federal de 1988 exigiu uma lei complementar - o Estatuto da 

Cidade - que foi aprovada apenas 13 anos depois. A Constituição e o próprio 

Estatuto exigiram ainda que a função social da propriedade e outros preceitos 

se subordinassem ao Plano Diretor municipal. A maior parte dos PDs [planos 

diretores] municipais, por sua vez, está remetendo os instrumentos que 

regulam a função social da propriedade para lei municipal complementar. 

Muitos municípios brasileiros ainda não têm aprovadas essas leis 

complementares e muitos elaboraram PDs [planos diretores] genéricos, cheio 

de boas intenções, mas sem efetividade (MARICATO, 2010, p. 22). 

 

Nesse prisma,  

 

Para tanto, é crucial que juristas, urbanistas, [geógrafos] e a sociedade 

brasileira se deem conta de que a aprovação do Estatuto da Cidade não 

encerrou a batalha pela reforma urbana no Brasil, muito pelo contrário. 

Embora tenha sido uma vitória importante, há uma disputa renovada em 

torno do sentido da política urbana ocorrendo em todas as cidades brasileiras 

e também nos tribunais (FERNANDES, 2010, p. 69). 

 

O Estatuto da Cidade (2001) define o Plano Diretor Municipal - PDM como 

instrumento básico para orientar a política de desenvolvimento e de ordenamento da 

expansão urbana do município.  

O PDM, aprovado por lei municipal, refere-se ao instrumento básico da política 

de desenvolvimento e expansão urbana. O mesmo deverá englobar o território 

municipal em sua totalidade e é obrigatório para cidades com mais de vinte mil 

habitantes; integrantes de regiões metropolitanas e aglomerações urbanas; integrantes de 
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áreas de especial interesse turístico; inseridas na área de influência de empreendimentos 

ou atividades com significativo impacto ambiental de âmbito regional ou nacional; 

incluídas no cadastro nacional de Municípios com áreas suscetíveis à ocorrência de 

deslizamentos de grande impacto, inundações bruscas ou processos geológicos ou 

hidrológicos correlatos (ESTATUTO DA CIDADE, 2001). São instrumentos do PDM, 

ainda, o zoneamento ambiental e a instituição de unidades de conservação. 

As políticas urbanas formuladas com base nos princípios e objetivos do Estatuto 

da Cidade (2001) promovem uma nova ética ao desenvolvimento, com políticas 

voltadas prioritariamente para famílias com fragilidade social, com redistribuição de 

renda, criação maciça de empregos, integrando os excluídos e buscando o 

desenvolvimento ecologicamente sustentável, conforme Vignoli (2000).  

Para Lefebvre (2002), a evolução urbana “[...] é ao mesmo tempo espacial e 

temporal: espacial porque o processo se estende no espaço que ele modifica e temporal, 

uma vez que se desenvolve no tempo”, sendo que esta caracterização conformou uma 

rede urbana brasileira centrada em poucas cidades de grande e médio porte e muitas 

cidades de pequeno porte, segundo o IBGE (2010) e Bernardy (2013). 

Nestes locais “o tecido urbano prolifera, expande e corrói os resíduos da vida 

agrária [...] não apenas em relação ao domínio edificado, cristalizado e visível, mas, no 

conjunto das manifestações do predomínio da cidade sobre o espaço rural” 

(LEFEBVRE, 2002, p. 17). 

O Estatuto das Cidades (2001) em seu cerne não define áreas verdes urbanas ou 

áreas urbanas vegetadas. No seu bojo é retratado que os parâmetros relativos às áreas 

verdes urbanas, ou seja, as UC são de competência municipal e do PDM. 

Portanto, será necessário requerer ambientes adequados nas cidades como 

jardins, parques e praças, onde as pessoas possam superar os desgastes diários de suas 

atividades. Esse princípio, para uso recreativo e demais usos, tem se tornado um índice 

muito importante para medir o futuro das cidades em termos de qualidade de vida, 

qualidade ambiental (SCALISE, 2002).  

Esse contexto é favorável à implantação de “parque linear, pois, é um elemento 

de fácil acesso e democrático, visto que não beneficia só um lugar da cidade” 

(SCALISE, 2002).    
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2.2.5.1. Plano Diretor Municipal  

 

Em 10 de julho de 2001, foi promulgada a Lei nº. 10.257, conhecida como 

Estatuto da Cidade, tendo como viga-mestra a política urbana visando ordenar o pleno 

desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, e 

estabelecendo diversas diretrizes, como: o planejamento do desenvolvimento das 

cidades, da distribuição espacial da população, das atividades econômicas do 

Município, a ordenação e controle do uso do solo, a proteção, preservação e recuperação 

do meio ambiente natural e construído, do patrimônio cultural, histórico, artístico, 

paisagístico e arqueológico, e a garantia do direito a cidades sustentáveis.  

O Estatuto da Cidade (2001) e a Constituição Federal (1988), além de 

instituírem uma nova ordem jurídico-urbanística no Brasil, redefiniram a função do 

Plano Diretor Municipal.  

Conforme Freitas (2007, p. 11), 

 
O município é, inegavelmente, o principal responsável pela implementação 

da Lei Federal nº 10.257/2001, conhecida como Estatuto da Cidade, prevista 

na Constituição brasileira, na qual o Plano Diretor Municipal (PDM) 

constitui referência básica em sua aplicação. Porém, para responder 

adequadamente aos desafios da política urbana tal como regulamentada, o 

Poder Público local deve cuidar, necessariamente, das inter-relações com as 

cidades vizinhas, com as quais mantém, ou deveria manter, fortes vínculos. 

 

Diz ainda que: 

 
A Constituição Brasileira de 1988 conferiu aos municípios a oportunidade de 

avançar na condução de seu planejamento e gestão, a partir da disposição de 

Planos Diretores estabelecidos por leis orgânicas próprias e aprovados pela 

Câmara Municipal. Obrigatório para cidades com mais de vinte mil 

habitantes, o Plano Diretor deve ser o instrumento básico da política de 

desenvolvimento e de expansão urbana, com exigência da correlação do 

progresso econômico com a melhoria da qualidade de vida da população 

(FREITAS, 2007, p. 15). 

 

É asseverado que: 

 
Em relação específica ao Plano Diretor, esse instrumento deve estabelecer as 

diretrizes assecuratórias do atendimento das necessidades dos cidadãos 

quanto à qualidade de vida, à justiça social e ao desenvolvimento das 

atividades econômicas, sempre a respeitar as diretrizes gerais estabelecidas 

pelo Estatuto da Cidade e demais leis federais (FREITAS, 2007, p. 24). 
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O Ministério das Cidades (2005, p. 16) infere que: 

 
O Plano Diretor é a principal lei do município que trata da organização e 

ocupação do seu território. Mais do que isso, no Estatuto da Cidade o Plano 

Diretor é resultado de um processo político, dinâmico e participativo que 

mobiliza o conjunto da sociedade, todos os segmentos sociais, para discutir e 

estabelecer um pacto sobre o projeto de desenvolvimento do município. Este 

é um processo político de formação da cidadania. 

 

É ainda ponderado pelo referido órgão governamental: 

 
Este conceito é inovador no entendimento de que a propriedade deve cumprir 

uma função social, o que se aplica tanto para áreas urbanas quanto para zonas 

rurais: a propriedade tem de ser produtiva, socialmente útil, isto é, que 

garanta o pleno exercício do direito à cidade por todos os seus habitantes.  

Portanto, é o Plano Diretor que tem de dizer qual é a destinação de cada 

pedaço do território do município. A ocupação de todas as áreas deverá 

considerar o bem estar coletivo, de todos os habitantes do município, seja ela 

residência, comércio, indústria, serviços, área pública, área para 

equipamentos coletivos (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2005, p. 16). 

 

Para resolver as questões relativas à ocupação dos espaços habitáveis no 

território municipal, o PDM deverá conter disposições sobre três sistemas gerais: vias 

públicas, zoneamento e espaços verdes (SILVA, 2006, p. 90-149). São eles: 

1) O sistema viário do Município (aqui considerando a zona urbana, a 

urbanizável e de expansão urbana, e a zona rural), envolve a definição de diretrizes e 

normas sobre arruamento, previsão de estradas municipais e de loteamentos (onde são 

projetados prolongamentos das vias já existentes além de serem criadas novas vias).  

2) O sistema de zoneamento do Município abrange o estabelecimento de 

zonas de uso do solo e os modelos de assentamento urbano (regras sobre como se dará a 

ocupação do solo urbano em cada zona específica). 

3) O sistema de espaços verdes, destinados à recreação dos habitantes e à 

revitalização do território urbano, implica a definição de áreas verdes, áreas destinadas 

às práticas desportivas, assim como áreas de preservação ambiental e de setores com 

interesse histórico, cultural, turístico e paisagístico no território municipal. 

Assim, 

 
Considera-se que o ambiente urbano é formado pelo sistema natural (meio 

físico e biológico) e pelo sistema antrópico (constituído pela sociedade e suas 

atividades). Entretanto, não funciona como um ambiente fechado onde a 

sociedade encontra tudo o que necessita, mas sim como um sistema aberto, 

dependendo de recursos do meio ambiente (LIMA et al., 2006, p. 70).  
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  Também, 

 
Ao ocupá-lo e utilizá-lo para a construção das cidades e/ou sua expansão, a 

sociedade altera o meio natural através da retirada da cobertura vegetal para 

construir estradas, casas e equipamentos públicos sem planejar os espaços 

que estão sendo alterados. Muitas vezes essas construções são em locais 

inapropriados ou mesmo sem os cuidados mínimos quanto ao relevo, aos 

corpos d‟águas e nascentes; as construções não obedecem à drenagem natural 

das águas relacionadas às declividades dos terrenos podendo ocasionar 

enchentes, deslizamentos e outros danos que prejudicam a população 

residente nesses locais (LIMA et al., 2006, p. 70).  

  

Entende-se então, que quanto à qualidade de vida, está também tacitamente 

inserida a questão da qualidade do meio ambiente, conforme o Art. 225 da Constituição 

Federal de 1988, sendo o PDM de grande interesse para o Direito Ambiental. 

Para Lima et al. (2006, p. 69),  

 
As áreas verdes são importantes para a qualidade ambiental das cidades, já 

que assumem um papel de equilíbrio entre o espaço modificado para o 

assentamento urbano e o meio ambiente. São consideradas como um 

indicador na avaliação da qualidade ambiental urbana, pois esses espaços 

livres públicos obrigatórios por lei, quando não são efetivados, interferem na 

qualidade do ambiente. 

 

Segundo as pesquisadoras, 

 
Entende-se que a população urbana depende para o seu bem estar, não só de 

educação, cultura, equipamentos públicos, mas também de um ambiente com 

qualidade, e a vegetação quando presente, interfere positivamente na 

qualidade de vida dos habitantes da cidade (LIMA et al., 2006, p. 69).  

 

Pontuam ainda que “as relações sociedade-natureza moldam o espaço físico 

urbano através das atividades e necessidades do ser humano, resultando na 

transformação e apropriação da natureza” (LIMA et al., 2006, p. 71). Nesse panorama, 

“as mudanças são quantitativas, mas também qualitativas”, e “a cidade é cada vez mais 

um meio artificial, fabricado com restos da natureza primitiva crescentemente encoberta 

pelas obras dos homens [...]” (SANTOS, 1997, p. 42). 

O espaço urbano constitui o que se denomina de meio ambiente artificial e de 

meio ambiente urbano, que pode ser subdividido em espaço urbano fechado, como as 

edificações, ou espaço urbano aberto, a exemplo das ruas, praças e áreas verdes 

(SILVA, 2002).  

Para Arfelli (2015, p. 24), o legislador: 

 
Tutelou, portanto, o chamado meio ambiente artificial, representado não pelo 

meio físico natural, constituído pela flora e fauna, pela biosfera e seus 

componentes, como o solo, os rios, lagos e oceanos, o ar atmosférico e o 
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clima, mas pelo produto da inspiração humana criativa modificadora do meio 

ambiente natural. 

 

O meio ambiente urbano, concebidos tanto Mello (2003) como por Metzger et 

al. (1996) e Lopes (2009) são o conjunto de fatores que se interagem no espaço 

construído, pois, envolve um sistema de objetos que evoluem no tempo e no espaço, de 

políticas de gerenciamento, de consumos e usos e de funcionamento de sistemas 

materiais (naturais, artificiais ou técnicos) e de noções de um espaço que é resultado de 

processo histórico territorial, resultantes tanto das maneiras de produzir (fabricar, tornar 

consumível) e de consumir (utilizar, transformar, degradar) as “coisas” (os recursos 

naturais, mas também técnicos, sociais, jurídicos e culturais). 

Dessa forma, o planejar do espaço urbano significa remeter ao futuro das 

cidades, buscando medidas de precaução contra problemas e dificuldades, ou ainda, 

aproveitando melhor possíveis benefícios (SAYAGO et al., 2005; SOUZA et al., 2004).  

Para Barbosa et al. (2012, p. 478), “o solo urbano constitui uma mercadoria 

muito disputada pelos agentes capitalistas que produzem a cidade. Por meio de suas 

ações, esses agentes controlam, orientam e dão significado ao crescimento e 

reestruturação do espaço urbano”. 

O solo urbano é uma mercadoria bastante peculiar, conforme Harvey (1980, p. 

136). Assim, são apresentados seis aspectos (HARVEY, 1980, p. 136):  

1) O solo urbano e suas benfeitorias apresentam uma localização absoluta, uma 

vez que não podem ser deslocado.  

2) O solo e suas benfeitorias são mercadorias indispensáveis à reprodução da 

força de trabalho, à produção de bens e ao suprimento das necessidades de todos os 

indivíduos, tais como morar, trabalhar, divertir-se e tantas outras, funcionando como o 

sustentáculo de reprodução social e das condições de existência. A realização da 

produção e do consumo demanda, pois, de solo;  

3) O solo e as benfeitorias apresentam uma rotatividade de mão em mão muito 

pouco frequente, ou seja, são vendidos e comprados com menor frequência e a sua 

aquisição se dá em intervalos de tempo bem maiores do que as outras mercadorias. 

Trata-se, assim, de um bem bastante duradouro. Os investimentos em capital fixo como 

infraestruturas e a própria casa tem uma durabilidade muito longa e envolvem alto custo 

ou ainda têm uma natureza de funcionamento bastante peculiar, não se prestando a uma 

comercialização frequente;  
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4) O solo constitui algo permanente e sob certos aspectos é indestrutível. Em 

outros termos, não requer ser mantido em ordem para continuar com seu potencial de 

uso. 

5) Muito embora a troca ocorra em um dado momento, o uso do solo e de suas 

benfeitorias se estende por um longo período de tempo, o que implica dizer que o solo 

urbano apresenta ciclo de rotação do capital muito longo. 

6) O solo e suas benfeitorias têm usos diferentes, numerosos e não 

necessariamente excludentes entre si, ainda que ocorram ao mesmo tempo. 

Castells (1983, p. 376-377), considera o espaço urbano produto de dada 

formação social, e por isso afirma que o planejamento urbano:  

 
É a intervenção do político sobre a articulação específica das diferentes 

instâncias de uma formação social no âmago de uma unidade coletiva de 

reprodução da força de trabalho, com a finalidade de assegurar sua 

reprodução ampliada, de regular as contradições não antagônicas, 

assegurando assim os interesses de classe social no conjunto da formação 

social e a reorganização do sistema urbano, de forma a garantir a reprodução 

estrutural do modo de produção dominante. 
 

 Os dizeres de Barbosa et al. (2012, p. 479) expressam que: 

 
A legislação brasileira referente ao solo urbano é relativamente recente. O 

parcelamento do solo, por exemplo, é regulamentado pela Lei Federal nº. 

6.766/1979 e Lei Federal nº. 9.785/1999 (esta última regulamentou alguns 

aspectos da lei anterior), o que implica dizer que todos os loteamentos têm de 

estar em conformidade com esta lei para que seja aprovado pela Prefeitura 

Municipal. Além disso, é preciso levar em conta o zoneamento urbano-

ambiental relativo ao uso do solo, que é estabelecido pelo município em 

consonância com a legislação federal pertinente. 

 

O exemplo de Plano Diretor Estratégico (Lei nº. 13.430/2002) adotado pelo 

Município de São Paulo, em consonância com a legislação urbanística e ambiental das 

esferas federal, estadual e municipal, estabeleceu um Programa de Recuperação 

Ambiental de Cursos D‟ Água e Fundos de Vale, com o intuito de implantar parques 

lineares e caminhos verdes. Para viabilizar a implantação dos referidos parques lineares 

foi proposto um instrumento denominado de Áreas de Intervenção Urbana - AIU. A 

AIU é um perímetro delimitado no território onde podem ser estabelecidos parâmetros 

de uso e ocupação do solo de forma diferenciada e onde podem ser aplicados 

instrumentos urbanísticos tais como: a transferência do direito de construir com regras 

específicas, destinadas à viabilização da implantação do parque linear e consequente 

recuperação do fundo de vale (BONDUKI et al., 2006). 
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 Assim, entende-se que “[...] o parque linear, por suas características associadas à 

rede hídrica, deve atender as finalidades paisagísticas e ecológico-ambientais, além das 

de lazer e sociabilidade” (BONDUKI et al., 2006, p. 6). 
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CAPÍTULO 3 - PARQUES LINEARES NO CERRADO: CONTEXTOS DE 

GOIÂNIA (GO) E PALMAS (TO) 
 

 O Cerrado ocupa extensas áreas nos estados de Goiás e Tocantins e no Distrito 

Federal, conforme os estudos de Ab‟Sáber (1977), Ferri (1977), Barbosa (1996) e a 

figura 19.  

 

Figura 19 - Palmas (TO), Brasília (DF) e Goiânia (GO) no contexto do Bioma Cerrado 

 

Fonte: WWF - Brasil (2015), modificado por Vandervilson Alves Carneiro (julho de 2015) 

 

No século XX, em pleno Cerrado Goiano, é criada a “nova” e “moderna” 

Goiânia (24/10/1933), no Estado de Goiás, projetada via plano urbanístico de Attílio 

Correia Lima
30

 e, influenciada pelas ações da Marcha para o Oeste
31

, presididos 

nacionalmente por Getúlio Vargas
32

 e localmente por Pedro Ludovico Teixeira
33

.   

                                                 
30

Arquiteto responsável pelo plano piloto de Goiânia.  
31

A Marcha para o Oeste foi uma política de ocupação dos vazios demográficos da região Centro-Oeste.  
32

Getúlio Dornelles Vargas foi presidente do Brasil no período de 1930 até 1945. 
33

Pedro Ludovico Teixeira foi interventor federal no Estado de Goiás (1930-1933) e responsável direto 

pela mudança da capital de Goiás para Goiânia.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Presidente_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/1933
https://pt.wikipedia.org/wiki/Goi%C3%A1s
https://pt.wikipedia.org/wiki/Goi%C3%A2nia
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  Em Cerrado Candango
34

, foi criada Brasília (21/04/1960), a nova capital do país, 

seguindo os projetos desenvolvimentistas de JK
35

 e os traços arquiteturais de Lúcio 

Costa
36

 e de Oscar Niemeyer
37

. 

  Na década de 1980, com a promulgação da Constituição Federal do Brasil 

(1988), surge o Estado do Tocantins e, a posteriori a capital Palmas (20/05/1989), 

conforme o ideário de Siqueira Campos
38

 e projetos de Luis Fernando Cruvinel 

Teixeira
39

 e Walfredo Antunes de Oliveira Filho
40

 em pleno domínio do Cerrado 

Tocantinense. 

  Descarta-se nesse momento Brasília, cidade-capital planejada, pois, não é o 

objeto de análise da tese. Foca-se então em Palmas (TO) e Goiânia (GO), as “cidades 

das pranchetas” de Pelá (2014), cujo intento é saber como foram concebidos/projetados 

os parques lineares urbanos. 

  

3.1. GOIÂNIA, UM FRUTO DO ESTADO NOVO
41

   

  

 Nos bastidores da geo-história sobre Goiânia, década de 1930, espraia-se uma 

fertilidade textual diversa em décadas à frente e que de forma nominativa dão títulos 

garbosos, a saber: “pelas trilhas do sertão que virou cidade” (JERÔNIMO, 2013), 

“Goiânia é um produto da Revolução de 30” (ROSA, 1974), “Goiânia, cidade 

relâmpago” (FONSECA, 1942), “Goiânia: flor miraculosa do Estado Novo” 

(JERÔNIMO, 2013), “Goiânia, filha dos anos 30”, (CHAUL, 2009), “Goiânia, filha 

direta da revolução de 1930 em Goiás” (CARVALHO, 2002), “Goiânia, a cidade 

moderna no Cerrado” (DINIZ, 2007), “Goiânia, filha mais moça e bonita do Brasil” 

(PEREIRA, 2002), “Goiânia, a capital do sertão” (MOTA, 2004), “Goiânia, uma cidade 

criada” (AZEVEDO, 1941) e “Goiânia, um fruto do Estado Novo” (CHAUL, 2009). 

 Mas diante do exposto, retroage-se historicamente e Doles et al. (1971, p. 29) 

asseveram que “até o início do século XX, a capital do Estado de Goiás era a Cidade de 

                                                 
34

Designação dada aos operários que ergueram as edificações de Brasília. 
35

Juscelino Kubitschek de Oliveira, também conhecido como JK, ocupou a Presidência da República entre 

1956 e 1961 e foi o responsável pela construção de Brasília, executando assim um antigo projeto para 

promover o desenvolvimento do interior e a integração do país.  
36

Arquiteto responsável pelo plano piloto de Brasília.   
37

Arquiteto responsável pelos projetos de edifícios públicos de Brasília. 
38

 José Wilson Siqueira Campos, o primeiro governador do Estado do Tocantins (de 1 de janeiro de 1989 

a 15 de março de 1991). 
39

Arquiteto responsável pelo projeto de Palmas.   
40

Arquiteto responsável pelo projeto de Palmas.    
41

O Estado Novo, um regime político instaurado por Getúlio Vargas em 1937, caracterizado pela 

centralização do poder, o nacionalismo exacerbado, o anticomunismo e o autoritarismo. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%BAcio_Costa
https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%BAcio_Costa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Oscar_Niemeyer
https://pt.wikipedia.org/wiki/20_de_maio
https://pt.wikipedia.org/wiki/20_de_maio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Presidente_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bras%C3%ADlia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bras%C3%ADlia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Governador
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tocantins
http://www.coladaweb.com/historia-do-brasil/governo-getulio-vargas
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Goiás, que, deve sua origem à mineração, e, que então, apresentava-se decadente, 

devido ao esgotamento das minas e à sua localização, distante dos centros urbanos mais 

desenvolvidos”.  

 Diniz (2007, p. 97) entabula que: 

 
A primeira ideia de mudança da capital do Estado havia surgido em 1831, 

com o governador da província Lino de Morais
42

. Mais tarde, em 1863, o 

então governador Couto de Magalhães
43

 retomou a mesma questão, mas foi 

só em 1933, com o interventor federal Pedro Ludovico Teixeira, é que a 

antiga ideia fez parte dos objetivos políticos, como materialização do 

discurso do “moderno” e do “novo”. Construir a nova capital e transferir o 

poder para um novo sítio significou apagar o passado de atraso em que vivia 

o Estado de Goiás, anular o poder das antigas oligarquias, construir um 

“cenário” de desenvolvimento para uma “nova” fase da história de Goiás.  

 

 Percebe-se então, que “Goiânia seria, nessa perspectiva, um instrumento 

fundamental da política da Marcha para o Oeste” nos dizeres de Oliveira et al. (2008, p. 

189). Seguindo Diniz (2007, p. 18), “a Revolução de 1930, iniciada em Porto Alegre 

[RS], pôs fim à Primeira República
44

 no dia 3 de outubro. Para muitos historiadores, foi 

um dos movimentos mais importante do século XX”. O historiador Fausto (1972, p. 

112) confirma que a Revolução de 1930 representou o fim da “hegemonia do café, 

desenlace inscrito na própria forma de inserção do Brasil, no sistema capitalista 

internacional”. 

 Nessa proa, Ackel (2007, p. 144) enceta que: 

 
A partir da Revolução de 1930, podemos considerar modernas todas as 

medidas que contribuíram para transformar a economia agrária brasileira em 

uma nova sociedade industrial e urbana. Nesse sentido a mudança da capital 

de Goiás representou um importante passo, não só para a tradicional 

sociedade goiana, mas para todo o projeto de Getúlio Vargas na construção 

de um novo Brasil. Mesmo com um desenho urbano reconhecidamente 

clássico, Goiânia representou um avanço para as condições brasileiras 

daquela época. 

 

 Assim, Getúlio Vargas “para obter o sucesso desejado [...] no Brasil, necessitava 

urgentemente de integrar todo o território nacional. Uma nova organização territorial se 

impunha buscando ocupar os enormes vazios territoriais existentes no país” (ACKEL, 

2007, p.126). 

                                                 
42

Miguel Lino de Morais foi presidente da Província de Goiás (24/10/1827 a 14/08/1831). 
43

José Vieira Couto de Magalhães foi presidente da Província de Goiás (08/01/1863 a 05/04/1864). 
44

Também conhecida como República Velha, refere-se à primeira fase da organização republicana 

nacional que vai desde a Proclamação da República em 1889 até a chamada Revolução de 1930.  

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Presidente_(prov%C3%ADncia)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Prov%C3%ADncia#No_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Goi%C3%A1s
https://pt.wikipedia.org/wiki/Goi%C3%A1s
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 Corrobora-se com Ackel (2007, p. 125) ao fundamentar que as metas de 

“Getúlio Vargas também apoiou a expansão urbana e o embelezamento das grandes 

cidades brasileiras e promoveu a criação de novas cidades no interior do país, como foi 

o caso de Goiânia”. Notadamente, “em seu projeto de governo a industrialização e o 

desenvolvimento urbano foram, sem dúvida, dois dos principais sustentáculos”. 

 Coaduna-se com Barbosa et al. (2005), Cunha (2007), Pastore (2012), Daher 

(2009), Chaul (2009), Sant‟Ana (2010), Jerônimo (2003 e 2013), Rodovalho (2008), 

Teixeira (1973), Manso (1999), London (2002), Zechin (2011), Rosa (1974), Pelá 

(2009) e Carvalho (2002) ao destacarem que o plano de mudança da capital goiana foi 

colocado em prática pelo interventor federal Pedro Ludovico Teixeira em conformidade 

com as ações getulistas na Marcha para o Oeste. 

 Do ponto de vista de Teixeira (1973, p. 198), 

  
Pedro Ludovico Teixeira procurava demonstrar seu comprometimento com o 

projeto de construção da nova Capital, insistindo na ideia de que a criação de 

uma nova cidade - capital possibilitaria o progresso e o desenvolvimento do 

sertão goiano, violando os sertões e plantando cidades. 

 

 “A mudança da capital era absolutamente necessária no entender do grupo que 

intentava a derrubada da elite rural dominante”, aludido por Zechin (2011, p. 54). O 

historiador Chaul (2009, p. 106) revela que “a modernidade, sinônimo de progresso à 

época, era o manto que cobria a mudança da capital” e, assim pontua-se que “Goiânia 

pode ser considerada um fruto do Estado Novo, uma vez que a construção e, 

principalmente a transferência da capital dependeu basicamente do regime instaurado 

em 1930” (CHAUL, 2009, p. 108). 

 Para Zechin (2011, p. 55), “a mudança da capital se encaixava perfeitamente no 

espírito da “revolução” de 1930” e, destacou ainda que “para o grupo mudancista de 

Goiás, a transferência da capital para uma cidade totalmente nova significava, em 

grande medida, o rompimento com o isolamento e a estagnação que o Estado vivia até 

então” (ZECHIN, 2011, p. 56). 

 Isso permite inferir que a implantação desse projeto só poderia se realizar com a 

garantia de uma infraestrutura básica, ligando a Região Centro-Oeste à Região Sul do 

Brasil (PINTO, 2006; BARBOSA et al., 2005; POLONIAL, 2006; PALACÍN et al., 

1994). 

 Dessa forma, aos 6 de julho de 1933, o interventor federal Pedro Ludovico 

Teixeira encarregou o arquiteto Atílio Corrêa Lima para elaborar o projeto da nova 
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capital, conforme Diniz (2007 e 2015), Moysés (2004), Ackel (2007), Ribeiro (2004 e 

2010), Mendes (2009); Barbosa et al. (2005), Mota (2004) e Streglio (2012). 

 Em ressonância com Doles et al. (1971, p. 29), “a ideia da mudança só se 

concretizou em 1932, através do decreto nº. 2.737, de 20 de dezembro, assinado pelo 

interventor Pedro Ludovico Teixeira, nomeando uma comissão para escolher o local 

onde seria edificada a nova cidade. 

 Segundo Ackel (2007), Barbosa et al. (2005) e Doles et al. (1971) as diretrizes 

dos trabalhos da referida comissão, foram as seguintes: a proximidade da estrada de 

ferro
45

, abundância de água, bom clima e topografia adequada. Na reunião da comissão 

foram indicadas as localidades para fins de estudo: Bonfim
46

, Ubatan
47

, Pires do Rio e 

Campinas
48

. 

 O relatório da comissão apontou um sítio nas proximidades de Campinas (a 

querida Campininha das Flores)
49

, como lugar ideal para o início das obras da futura 

capital. “A tarefa de escolha do local sob o ponto de vista físico, foi relativamente fácil, 

porque não há carência dentro do Estado de sítios salubres, aprazíveis, férteis e ricos em 

matéria prima” (LIMA, 1937, p. 140). 

 Para Amaral (2011, p. 3), “os técnicos designados por essa Comissão 

apresentaram em março de 1933, um relatório a favor da escolha da antiga Campininha 

das Flores, baseando-se em critérios topográficos, hidrográficos e climáticos”.  

Discorria ainda que “juntamente com o relatório da comissão, o interventor federal 

levou em consideração o parecer final do engenheiro-urbanista Armando Augusto de 

Godoy - reconhecido nacionalmente e a par dos conceitos e técnicas do urbanismo 

internacional de sua época” (AMARAL, 2011, p. 3).  

 Mãos à obra, assim o projeto Goiânia foi encampado pelo interventor federal 

Pedro Ludovico Teixeira e recorre-se: 

  
À geografia para justificar a impossibilidade da Cidade de Goiás sediar a 

capital, por se situar em meio às montanhas e em um clima inóspito. Recorre 

à situação econômica quando afirma que o seu centro não está na região da 

Cidade de Goiás, mas na região do Mato Grosso Goiano
50

. Lembra que o 

                                                 
45

A Estrada de Ferro Goiás foi uma ferrovia do governo federal, mais tarde incorporada à RFFSA - Rede 

Ferroviária Federal S/A (atual Ferrovia Centro-Atlântica / FCA), que ligava a cidade de Araguari (MG) à 

cidade de Goiânia (GO). 
46

Atual município de Silvânia 
47

Atual município de Orizona  
48

Campinas, um extinto município do Estado de Goiás, atualmente bairro da cidade de Goiânia.  
49

Nome dado carinhosamente à região de Campinas por seus pioneiros e demais moradores, já no século 

XIX, devido às características de seu terreno e flora nativos.  
50

Antiga microrregião goiana  

https://pt.wikipedia.org/wiki/RFFSA
https://pt.wikipedia.org/wiki/RFFSA
https://pt.wikipedia.org/wiki/RFFSA
https://pt.wikipedia.org/wiki/Araguari
https://pt.wikipedia.org/wiki/Goi%C3%A2nia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Goi%C3%A1s
https://pt.wikipedia.org/wiki/Goi%C3%A2nia
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traçado da cidade foi criado no período colonial e era na época incapaz de 

abrigar atividades mais modernas. Busca motivos na medicina, alertando 

sobre a qualidade da água, ausência de saneamento básico e a precariedade 

do velho casario, sem ventilação e iluminação naturais, criando um ambiente 

insalubre (DAHER, 2009, p. 84). 
 

 Afiança-se Daher (2009, p. 84) ao relatar que “hoje, pensa-se que os motivos 

citados [acima] não foram determinantes para a mudança da capital, mas sim devido aos 

problemas de ordem política, pois seria mais tranquilo governar em outro local, distante 

dos antigos donos do poder”. 

 Olhando essa questão pelo prisma historiográfico, é predominante atualmente 

nos estudos sobre a geo-história de Goiás, a imagem de uma nova capital que foi 

construída na mente de muitos líderes políticos e da escassa elite letrada da região que 

viram, nesta mudança, a possibilidade de superação da ideia e do sentimento de 

decadência e atraso, que sempre estigmatizaram a Cidade de Goiás, o Estado de Goiás e 

sua população, segundo os estudos de Chaveiro (2001), Pinto (2006), Oliveira (2011), 

Pereira (2002), Palacín (1986), Chaul (1997 e 2001), Doles et al. (1971), Manso (1999 e 

2001), Mello (2004), Pastore (2012), Polonial (2006), Mota (2004) e Palacín et al. 

(1994). 

 Nessa rota, concorda-se com  Oliveira (2011, p. 192/193), pois,  

 
A partir daí, Goiânia assume os holofotes e a Cidade de Goiás cai no 

ostracismo esperado. Afinal, a modernidade almejada vinha pelos trilhos do 

trem, mas materializava-se na cidade de ruas largas e arborizadas, por meio 

de suas construções art déco
51

. O asfalto substituía a pedra, assim como o 

tijolo ocupava o lugar do adobe
52

 e o carro atropelava o cavalo. 

  

 “É na realidade política, ou melhor, nos anseios pelo poder, na centralidade do 

interventor Pedro Ludovico Teixeira, que o traço urbano de Attílio Corrêa Lima 

materializou a cidade moderna no sertão” (DINIZ, 2007, p. 127). 

 Tal tarefa foi levada a cabo e, assim o arquiteto Attílio Corrêa Lima foi 

convidado pelo interventor federal de Goiás, Pedro Ludovico Teixeira, para fazer 

o plano urbanístico da nova capital do Estado, Goiânia. 

 Nota-se nos estudos de Ackel (2007, p. 126) que “o projeto Goiânia, a nova 

capital do Estado de Goiás, realizado por Attílio Corrêa Lima entre 1933 - 1935, que 

                                                 
51

O termo art déco, de origem francesa (abreviação de arts décoratifs), refere-se a um estilo decorativo 

que se afirma nas artes plásticas, artes aplicadas (design, mobiliário, decoração e etc.) e arquitetura no 

entreguerras europeu. 
52

Adobe é uma mistura de argila, areia, água e outros componentes naturais que é utilizado na confecção 

de tijolos crus.  

http://www.proec.ufg.br/revista_ufg/junho2009/projetooriginal.pdf
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serviu como modelo das soluções modernizadoras e de aperfeiçoamento do padrão 

urbanístico das cidades”. 

 Pastore (2012, p. 48, grifo nosso) afirma que: 

 
Goiânia foi pensada com sua parte central estendida sobre uma longa e suave 

campina, de solo argiloso e profundo. Tinha por limites os córregos 

Botafogo e Capim Puba. As características do local, de sua geomorfologia, 

dos cursos dos rios e das águas pluviais, das qualidades do solo e da 

cobertura vegetal, foram criteriosamente observadas pelo arquiteto, que se 

decidiu por redefinir o sítio escolhido originalmente para a urbanização 

(figura 20). 

 

Figura 20 - Projeção de Goiânia entre os córregos Botafogo e Capim Puba 

 
Fonte: Acervo da Família de Attílio Corrêa Lima, realce elaborado por Diniz (2007) 

 

 Nesse horizonte, “o plano urbanístico de Goiânia, apesar do polimorfismo, é um 

plano aberto que prevê a expansão do núcleo inicial, através de uma malha ortogonal, 

em todos os sentidos, respeitando a topografia do sítio” (DINIZ, 2007, p. 138).  

 O pesquisador Zechin (2011, p. 58) diz que Attílio Corrêa Lima “demonstra 

particular atenção a questões como as de zoning
53

, topografia, áreas verdes, hierarquia 

das vias e tráfego” e Ackel (1996, p. 92) complementa que o referido arquiteto “era um 

grande paisagista, valorizava muito a função dos parques e dos jardins em uma cidade”. 

 Vale mencionar que tanto Mota (2004), Manso (1999 e 2001) como Lima (1937) 

ponderam outros elementos que se destacam no plano inicial de Goiânia, que são: o 

                                                 
53

zoneamento  
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sistema de áreas verdes e a integração com outras cidades, considerando os meios de 

transportes rodoviário, ferroviário e aéreo. 

 Observando geograficamente o desenho projetual de Goiânia e o artigo, 

elaborados por Attílio Corrêa Lima, vê-se a valorização dos aspectos paisagísticos e 

ecológicos, um cuidado em zelar as matas ciliares e os bosques localizados junto às 

nascentes e ao longo dos córregos Botafogo e Capim Puba, em conectar áreas verdes e 

criação de parques urbanos para o deleite das pessoas. 

 Em seu artigo, o arquiteto discorre sobre o bosque transformado em parque 

(Parque do Botafogo), que:  

 
[...] é o principal parque da cidade, pela sua área de 54 ha, e pela sua 

vegetação luxuriante, onde medram espécies frondosas das nossas madeiras 

de lei. Atravessado pelo córrego de mesmo nome, que serpenteia em toda sua 

extensão, formando algumas corredeiras, presta-se admiravelmente para ser 

conservado ao natural, tirando-se partido apenas com alguns caminhos e 

picadas de passeio. A simples conservação da mata e uma rigorosa vigilância 

contra a devastação é o bastante para preservar este rico patrimônio que se 

encontra dentro do perímetro urbano (LIMA, 1937, p. 145). 

 

 Concorda-se com Rodovalho (2008, p. 42, grifo nosso) ao dissertar que: 

 
Como forma de proteger os mananciais de água da cidade, sobretudo dos 

córregos Capim Puba e Botafogo, inicialmente destinados para captação de 

água potável, Attílio propôs a criação de parques urbanos, que também 

desempenhavam a função de inibir a expansão urbana. 

 

 Em aliança ao levantamento realizado por Pastore (2012, p. 49), “Attílio previu 

setores de expansão além do Córrego Botafogo, mas o núcleo inicial de Goiânia 

terminava nos fundos de vale mais próximos, a leste pelo Córrego Botafogo e a oeste 

pelo Córrego Capim Puba”.  

 Essas áreas lindeiras do Botafogo e do Capim Puba deveriam ser transformadas 

em parkways, respeitando sempre mais de 50 metros de área verde nas margens, além 

de possuir matas exuberantes para preservação e instalação de extensos parques 

públicos, conforme anotações de Pastore (2012), Martins Júnior (1996), Rodovalho 

(2008), Ribeiro (2010 e 2004). 

 É interessante grifar que “o parkway se estenderia até à mata natural existente na 

parte sul da cidade, que Attílio Corrêa Lima nomeou de “Parque Botafogo”, e que 

deveria ser totalmente protegida contra a devastação” (DINIZ, 2007, p. 140) e “[...] a 

destinação das margens do Córrego Capim Puba também como parkway e conservação 

da área de aproximadamente 100 hectares à futura reserva florestal” (GRANDE et al., 

2014, p. 80) (figura 21). 
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 Figura 21 - Goiânia e a projeção de seus parques lineares 

 
Fonte: Acervo da Família de Attílio Correa Lima, realce elaborado por Diniz (2007) e ajuste realizado 

por Vandervilson Alves Carneiro (outubro de 2015) 

 

 A figura 21 destaca os locais onde estão o Córrego Botafogo e o Córrego Capim 

Puba, ambos destinados aos parkways e às áreas de reserva de matas nativas, conforme 

o projeto de Attílio Corrêa Lima.  

 Nesse espectro, associa-se às ideias de Baptista et al. (2013, p. 126), inferindo 

que: 

  A história das relações do homem - e suas cidades - com os rios segue uma 

trajetória complexa, marcada por variadas formas de interação ao longo do 

tempo e do espaço, fundada na dinâmica e sazonalidade naturais dos corpos 

de água, mas, sobretudo, nas significativamente variáveis necessidades e 

expectativas humanas, no decorrer de distintos períodos, épocas e lugares. 

Trata-se, portanto, de uma relação com aproximações e antagonismos 

sucessivos, materializados de forma distinta ao longo do tempo, nas 

diversas culturas e nos diversos sítios. 

  

 Consoante ao exposto por Diniz (2007, p. 112), o substancioso relatório da 

comissão confirmou que:  
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As condições hidrológicas encontradas foram elogiadas pelo engenheiro-

urbanista Armando Augusto de Godoy
54

 que ressaltou a abundância de rios e 

corredeiras nos arredores de Campinas. Os rios Meia Ponte, Anicuns, a 

corredeira do Jaó, os riachos Cascavel, Macambira, Santo Antônio foram 

descritos nas suas capacidades e qualidades.   

 

 Com relação aos atributos hidrográficos “[...] de preferência procuramos incluir 

e preservar certos sítios, já beneficiados pela natureza, para servir de parques ou jardins, 

evitando, tanto quanto possível, a sua destruição” (LIMA, 1937, p. 144). 

 Um dado merece consideração nesse momento, pois, Mota (2004) e os sites do 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (2016) e do Itaú Cultural (2016) 

informam que o arquiteto Attílio Corrêa Lima afasta-se do projeto, em 1935, por julgar 

que a empreiteira Coimbra Bueno responsável pela obra, esteja comprometida com 

interesses especulativos do mercado imobiliário. 

 Vale acrescentar que: 

 
Os motivos que justificam a demissão de Attílio não são claros, sendo o mais 

provável um conjunto de fatores que tornavam difíceis as suas condições de 

trabalho: a falta de pagamento por parte do Governo, a dificuldade em residir 

em Goiânia para administrar as obras, a insatisfação com as tendências 

especulativo-imobiliárias que vinham determinando as demandas e alterações 

no plano da cidade em função, principalmente, da atuação dos irmãos 

Coimbra Bueno (MOTA, 2004, p. 25/26).  
  

 Diante do relato acima, apega-se ao fato dos interesses imobiliários, pois, “para a 

revisão do plano de Attílio, o Governo de Goiás optou por consultar o engenheiro 

carioca Armando Augusto de Godoy, já conhecido localmente em função do estudo que 

havia desenvolvido em 1933 sobre o sítio de implantação da cidade” (MOTA, 2004, p. 

26). 

 Esse quadro confirma-se quando “Godoy foi contratado como consultor técnico 

pela Coimbra Bueno” (MOTA, 2004, p. 26) e, pontua também que “após a revisão do 

plano inicial a mudança significativa se deu na parte sul da cidade, equivalente a quase 

50% da área do núcleo urbano inicial, onde foi projetado o bairro residencial Setor Sul” 

(MOTA, 2004, p. 26). 

 Sequencialmente nota-se que:  

 
Após a revisão do plano de Attílio e as diretrizes dadas por Godoy, o plano e 

as obras de Goiânia foram continuadas por equipes contratadas pela Coimbra 

                                                 
54

Armando Augusto de Godoy (1876-1944) foi o engenheiro-urbanista responsável pelos estudos técnicos 

do sítio urbano mais adequado para a implantação de Goiânia e assessorou o desenvolvimento do plano 

de Goiânia para a empreiteira Coimbra Bueno, dando continuidade ao plano proposto pelo arquiteto 

Attílio Corrêa Lima.   
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Bueno [...]. A empresa apresentou, em 1937, o plano da cidade que seria 

aprovado em 1938, através do Decreto 90-A, de 30 de julho de 1938 (MOTA, 

2004, p. 26). 

  

 Em consonância com Ackel (2007, p. 144), “os interesses comerciais e, 

sobretudo, as atividades especulativas que eram manipuladas pela [empreiteira] 

Coimbra Bueno [...] eram, frequentemente, causas de grandes discussões entre Attílio e 

os executores das obras”. 

 Para Grande et al. (2014, p. 71), “Attílio Corrêa Lima criou o projeto da cidade e 

Armando Augusto de Godoy criou o Plano Diretor, ambos inspirados na teoria das 

cidades-jardim, do urbanista inglês Ebenezer Howard”. 

 Mesmo diante do imbróglio, Goiânia é fundada em 24 de outubro de 1933 e 

desenvolveu-se a partir de um plano urbanístico para desempenhar a função de centro 

político e administrativo do Estado de Goiás e no ano de 1937 passou a ser a Capital, 

papel este antes pertencente à Cidade de Goiás, conforme os estudos de Manso (1999 e 

2001), Daher (2009), Chaul (2009), Martins Júnior (1996), Chaveiro (2001), Pelá 

(2009) e Mota (2004). 

 No entendimento dos textos de Manso (1999 e 2001), Silva (2014) e de Mota 

(2004), o panorama permite alicerçar que Goiânia foi concebida pelo arquiteto Attílio 

Corrêa Lima e, posteriormente, modificada parcialmente pelo engenheiro-urbanista 

Armando Augusto de Godoy.  Pode-se afirmar que ambos beberam da mesma fonte da 

concepção da cidade‐jardim do urbanista inglês Ebenezer Howard. 

 “Tradicionalmente, tratamos da questão do rural e do urbano [de forma 

dicotômica] como modos de vida que se especializam em territórios distintos: campo e 

cidade”. Porém, isso ainda mantém um forte enraizamento com o “Estado brasileiro 

[que] desenvolveu políticas públicas para o campo e cidade tendo como base a 

legislação de 1930, que trata da existência de limites entre campo e cidade” 

(OLIVEIRA, 2011, p. 11/12). 

 Relata ainda que “é nela que as administrações municipais se orientam para 

definir as zonas urbanas e zonas rurais”. Contudo, “já no final do século XIX, os 

planejadores urbanos europeus já pensavam em modelos de cidades que diminuíssem os 

efeitos dessa dicotomia, buscando o que eles definiam de modelo harmônico entre 

campo e cidade” (OLIVEIRA, 2011, p. 12). 
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   Cabe destacar que Goiânia (GO), na década de 1930, foi pensada a partir desse 

modelo entabulado por Ebenezer Howard, de acordo com os relatos de Manso (1999 e 

2001), Mota (2004), Ackel (2007), Silva (2014) e Oliveira (2011). 

 Em suma, enfatiza-se que:  

 
A urbanização do Planalto Central é parte integrante de um processo que 

utiliza Goiânia, como primeira capital, que vai servir de base para a 

construção de outras cidades que vão surgir mais tarde, Brasília e Palmas. Ela 

seria um espaço em que tudo o que foi feito nela era utilizado mais tarde nas 

outras duas capitais. Não só os bons exemplos e resultados, assim como os 

modos de tratar os migrantes e trabalhadores sem dinheiro, nem posses 

(MOYSÉS, 2004, p. 63). 

 

 O município de Goiânia situa-se a 16º40‟48” de latitude sul e 49º15”18” de 

longitude oeste (figura 22), nas regiões Mesorregião Centro Goiano e Microrregião de 

Goiânia, com presença de Cerrado e suas fitofisionomias (AB‟SÁBER, 1977; 

COUTINHO, 1978; BARBOSA, 1996), de altitude média aproximada de 791 m, de 

população estimada em 1.430.697 habitantes (IBGE, 2015), com o território municipal 

(726,88 km²) apresentando 444,0 km² (61,08%) de área urbana e domínio rural 

perfazendo 282,88 km² (38,92%) e com a população residente urbana de 99,6% e a rural 

de 0,38%, segundo os dados do Plano Diretor de Goiânia (2007) e IBGE (2010). 

 Destaca-se ainda, que o Município de Goiânia faz limite ao norte com Goianira, 

Santo Antônio de Goiás, Nerópolis e Goianápolis, ao sul com Aparecida de Goiânia, 

Aragoiânia e Abadia de Goiás, a leste com Senador Canedo e na porção oeste com 

Trindade, conforme o relatório técnico do Zoneamento Ecológico-Econômico do 

Município de Goiânia (ITCO, 2008). 

 Nesse caminho, conforme a Lei Estadual Complementar nº. 78, de 25 de março 

de 2010 e os estudos de Cunha et al. (2014),  Goiânia e os municípios de Abadia de 

Goiás, Aparecida de Goiânia, Aragoiânia, Bela Vista de Goiás, Bonfinópolis, 

Brazabrantes, Caldazinha, Caturaí, Goianápolis, Goianira, Guapó, Hidrolândia, 

Inhumas, Nerópolis, Nova Veneza, Santo Antônio  de  Goiás, Senador Canedo, 

Terezópolis de Goiás e Trindade formam a Região Metropolitana de  Goiânia. 

 Segundo o professor Cassetti (1992), a geomorfologia goianiense apresentam 5 

unidades morfológicas, a saber: 1) Planalto Dissecado de Goiânia com as subunidades 

Superfície de Formas Convexas e Superfície de Formas Convexizadas, 2) Chapadões de 

Goiânia e as subunidades Superfície Aplainada e Superfícies Rampeadas, 3) Planalto 

Embutido de Goiânia e subunidades Superfície de Formas Convexas e Superfície de 
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Formas Tabulares), 4) Terraços e Planícies da Bacia do Rio Meia Ponte com suas 

subunidades Terraços Fluviais Suspensos e Planícies Fluviais de Inundação e 5) Fundos 

de Vales. 

 

Figura 22 - Carta-imagem da localização de Goiânia / GO 

 

Fonte: Sousa et al. (2012) 

 

 Quanto à geologia, Nascimento et al. (2003), Marini et al. (1984), Rubin (2002) 

e Moreton (1994) relatam as presenças: a) do Grupo Araxá - Sul de Goiás (micaxistos e 

quartzitos) de idade do Mesoproterozóico, b) do Grupo Granulítico Anápolis - Itauçu 

(granulitos) que datam do Arqueano-Proterozóico Inferior e c) as Coberturas 
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Aluvionares Sobrepostas do Rio Meia Ponte (sedimentos arenosos, síltico-argilosos e 

areias com níveis de cascalho) de Sedimentação Quaternária. 

 Conforme o mapa de solos produzido pelo IPLAN
55

 (1990) e os estudos de 

erosões de Santos (1997), as principais classes de solos reconhecidas no município de 

Goiânia, são: latossolos vermelho-escuros, latossolos roxos e latossolos vermelho-

amarelos. Esses solos recobrem a quase totalidade do território goianiense. De forma 

subordinada, ocorrem também solos podzólicos, cambissolos, gleissolos, litossolos e 

solos aluviais. 

 Segundo a classificação climática de Köppen - Geiger (1936), Goiânia insere-se 

no tipo Aw (tropical úmido) caracterizado por apresentar duas estações bem definidas: 

uma chuvosa de outubro a março e outra seca de abril a setembro. O período de 

temperaturas mais elevadas vai de setembro a dezembro, com temperaturas que oscilam 

entre 29ºC e 31ºC, podendo até ultrapassar os 35ºC. As mais baixas podem ser 

registradas nos meses de maio e junho, podendo as temperaturas mínimas chegar aos 

13ºC, conforme Baêta Júnior (2001), Cardoso et al. (2014) e Nimer (1972). 

 O site da AMMA - Agência Municipal do Meio Ambiente (2016) informa que o 

Município de Goiânia possui 85 cursos d‟água, sendo: quatro ribeirões (Anicuns, João 

Leite, Capivara e Dourados), um rio (Meia Ponte) e 80 córregos. 

 Rego et al. (2014) realça que Goiânia pertence à bacia do Rio Paraná e à 

microbacia do Rio Meia Ponte. Outros cursos d‟água de importância para a cidade são 

os ribeirões João Leite e Anicuns, os córregos Botafogo, Capim Puba, Cascavel, 

Macambira e outros.  

 Ratifica-se a questão histórica de cunho hídrico, pois, a cidade de Goiânia foi 

fundada em 1933, motivada pela insistência e interesses políticos de Pedro Ludovico 

Teixeira, que via nesse lugar, entre os córregos Capim Puba e Botafogo, um excelente 

espaço para fincar a nova sede administrativa do Estado de Goiás, de acordo com os 

apontamentos de Gonçalves (2003), Martins Júnior (1996), Barcellos (2013), Silva 

(2014) e Oliveira (2011).  

 A literatura a esse respeito é vasta e foge ao escopo desta tese retomá-la, por 

isso, envereda-se agora pelo Parque Linear Macambira - Anicuns. 

 

 

 

                                                 
55

Antigo Instituto de Planejamento Municipal de Goiânia (atual Secretaria Municipal de Planejamento 

Urbano e Habitação - SEPLANH) 
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3.1.1. Parque Linear Macambira-Anicuns 

      

 Ao iniciar a descrição do Parque Linear Macambira - Anicuns, cabe relevar o 

fragmento de texto capturado no site chileno Corredores Verdes - Conectando 

Naturaleza y Comunidades (2015, grifo nosso), a saber: 

 
En gran parte la literatura asociada al tema, los autores conciben un corredor 

verde como un corredor lineal diseñado para conectar espacios verdes 

dentro de la ciudad, y a su vez, cumplir funciones asociadas a la mantención 

de la biodiversidad, protección del medio ambiente, promoción de la 

recreación y valoración de la historia y la cultura local.  
 

 Entende-se que o fragmento de texto do site chileno (2015) ao tomar posse do 

termo corredor lineal, está referindo-se de forma correspondente aos parques lineares, 

greenways, parways, espaços verdes lindeiros, corredores verdes, faixas verdes lineares 

e outras classificações, estudados por Little (1990), Ahern (1995), Arrais (2009), 

Pellegrino et al. (2006), Ryan et al. (2006), Friedrich (2007), Travassos (2010), 

Giordano (2000 e 2004), Scalise (2002) e à conectividade dos espaços verdes 

estabelecidos pelo Continuum Naturale de Cabral (1980). 

 Nesse ambiente, a Lei Orgânica de Goiânia, revisada em 2012, preconiza em seu 

capítulo VI, artigo 194, destacando que todos tem direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade 

de vida, impondo-se ao Poder Público, e à coletividade, o dever de defendê-lo, 

recuperá-lo e preservá-lo. Também complementa em seu artigo 199 que é considerada 

como zona de preservação permanente a vegetação das áreas marginais dos cursos 

d‟água, suas nascentes e respectivas margens, podendo o município de Goiânia firmar 

convênios e contratos com entidades públicas e privadas, visando à recomposição, 

manutenção e conservação dessas áreas (LEI ORGÂNICA DE GOIÂNIA, 2012). 

 Isso permite expor que a categoria Parque Linear em Goiânia, surge com a 

implantação do Sistema Municipal de Unidades de Conservação e Parques Urbanos 

(SMUCPU) em 2003, objetivando a necessidade de atualizar os conceitos, as 

nomenclaturas e definir os grupos de categorias de uso, das áreas municipais de 

proteção ambiental, consoante ao SNUC (2000).    

 O SMUCPU de Goiânia (2003, grifo nosso) estabelece critérios e normas para 

criação, implantação e gestão das unidades de conservação, parques urbanos e áreas 

verdes de complementação urbana, exigindo o plano de manejo, projetos e ações para a 

diminuição dos impactos negativos sobre as áreas de proteção ambiental. São elas: 1) 
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Unidades de Proteção Integral: Estação Ecológica, Parque Municipal Natural, 

Monumento Natural, Reserva Biológica e Refúgio de Vida Silvestre; 2) Unidades de 

Uso Sustentável: Área de Proteção Ambiental, Área de Relevante Interesse 

Ecológico/Bosque, Floresta Municipal, Reserva de Fauna e Reserva Particular do 

Patrimônio Natural; 3) Parques Urbanos: Parque Recreativo, Parque Linear e Parque 

Temático Educativo; 4) Áreas Verdes de Complemento Urbano: Jardim Público, Praça 

e Área Verde de Complementação Viária. 

 Nessa seara, verifica-se no site da SEMDUS
56

 (2015, grifo nosso), que o 

Programa Urbano Ambiental Macambira - Anicuns (PUAMA) corresponde a um 

conjunto de ações que estão sendo desenvolvidas pelo Governo Municipal de Goiânia 

com enfoque principal na questão ambiental e na sustentabilidade. Relatando ainda que 

está incluso no PUAMA a implantação de um dos maiores parques lineares do 

mundo que ocorrerá em toda a extensão urbana do Córrego Macambira e grande 

parte do Ribeirão Anicuns e promoverá a recuperação das áreas ambientais 

degradadas, a conservação dos cursos hídricos, a regularização urbana e a garantia de 

uma integração saudável entre o homem e os recursos naturais existentes. Também 

pontuam que são ações de políticas públicas que visam à qualidade do meio ambiente 

urbano, primando sempre pela melhor comodidade e condições de vida da população 

(figuras 23 e 24). 

 Cabe dizer que o parque linear em tela, assenta-se em um sítio natural banhado 

por corpos d‟água que historicamente contribuíram para o surgimento de Goiânia. Essa 

questão é relatada pelo geógrafo Aroldo de Azevedo (1941, p. 8, grifo nosso), da 

seguinte forma: 

 
Não longe da cidade (4 quilômetros), corre o Rio Meia Ponte, afluente do 

Paranaíba, com uma despesa de 15 milhões de litros por hora e contendo a 

corredeira Jaó, com potência de mais de 450 cavalos-vapor. Também vizinho 

encontra-se o Rio Anicuns, com uma despesa de 9,5 milhões de litros por 

hora e possuindo excelente água. Isto sem falar em cursos d‟água menores, 

como os riachos Macambira e Cascavel. 

 

 Dessa forma, no transcorrer da geo-história, surge em 28 de dezembro de 2011, 

a Lei Municipal nº. 9.123, que trata em seu capítulo I, no artigo 1, sobre a criação do 

Parque Linear Urbano Macambira - Anicuns, que passará a ser denominado Parque 

Linear Macambira - Anicuns e os dois parques ambientais urbanos, a serem 

                                                 
56

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano Sustentável / Governo Municipal de Goiânia.  
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denominados Parque Macambira
57

 e Parque da Pedreira
58

, todos integrantes do 

PUAMA, em conformidade com a delimitação física e a figura espacial constante no 

Decreto Municipal nº. 1.392, de 26 de abril de 2011. 

 

Figura 23 - Folheto de divulgação do Parque Linear Macambira - Anicuns 

 

Fonte: Acervo da PUAMA, 2015. 

 

Figura 24 - Folheto de divulgação do Parque Linear Macambira - Anicuns 

 

Fonte: Acervo da PUAMA, 2015. 

  

                                                 
57

O Parque Macambira, com dimensão planejada de 25,15 ha, situado na região sudoeste de Goiânia, na 

cabeceira do córrego de mesmo nome, integrante do Bairro Faiçalville, trata-se de uma Área de 

Preservação Permanente.  
58

O Parque da Pedreira não será alvo de análise da tese.  
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 Em seu artigo 9, parágrafo 1, considera-se as faixas bilaterais contíguas aos 

cursos d‟água com largura mínima de 30 m, o limite para a identificação de APP‟s em 

áreas consolidadas ao longo do Córrego Macambira e do Ribeirão Anicuns, para os 

lotes inseridos no limite do Parque Linear Macambira - Anicuns, desde que tais 

dimensões propiciem a preservação de suas planícies de inundação ou várzeas, 

prevalecendo o disposto na alínea “a”, do artigo 106, da Lei Complementar nº. 171, de 

29 de maio de 2007 (Plano Diretor de Goiânia) para as áreas e glebas e entendido que os 

limites das faixas de inundação constituem a própria Área de Preservação Permanente, 

em conformidade com a Resolução CONAMA nº. 303 de 2002 e o Código Florestal 

Federal de 2012. 

 Continuando, diz no parágrafo 2, que considera como a primeira via pública 

existente ou a implantar nas duas margens do Ribeirão Anicuns e Córrego Macambira, 

o limite para identificação da Unidade de Uso Sustentável nas áreas integrantes do 

Parque Linear Macambira - Anicuns, de acordo com a Lei nº. 9.123, de 28 de dezembro 

de 2011. 

 O Decreto Municipal nº. 1.392, de 26 de abril de 2011, institui a área de 

programa especial referente ao PUAMA, mencionando em seu artigo 1, que fica 

delimitada a área a integrar o Parque Linear Macambira - Anicuns, a partir da região 

sudoeste de Goiânia, seguindo na direção norte, pelo curso do Córrego Macambira até 

sua foz no Ribeirão Anicuns, seguindo por este, rumo leste até a foz com o Rio Meia 

Ponte, no Município de Goiânia, tendo por finalidade desenvolver o PUAMA na área 

direta de influência desta bacia, que prevê ações de caráter estrutural e não estrutural 

nos cursos d‟água Macambira e Anicuns (figura 25). 

 Seguindo, o parágrafo único, preconiza a extensão da área delimitada para o 

parque linear a que se refere este artigo é de 23,7 km e no mínimo 30 m de largura (391 

ha), em cada margem dos cursos d‟água Macambira e Anicuns e alguns de seus 

afluentes, conforme estabelece o Decreto Municipal nº. 1.392, de 26 de abril de 2011. 

 Do ponto de vista de Martins (2014, p. 55), 

 
Parques lineares são áreas de propriedade pública ou privada, ao longo dos 

corpos d‟água, em toda a sua extensão ou não, que visam garantir a qualidade 

ambiental dos fundos de vale, podendo conter outras Unidades de 

Conservação dentro de sua área de abrangência. 
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Figura 25 - Área de abrangência do Parque Linear Macambira - Anicuns em Goiânia 

(GO) 

 
Fonte: Acervo da PUAMA, 2015. 

  

 Segundo Nelcivone Melo (2015)
59

, Coordenador do PUAMA e Presidente da 

Agência Municipal do Meio Ambiente - AMMA, ressaltou que: 

 

O Programa Urbano Ambiental Macambira Anicuns (PUAMA) traz um 

novo conceito socioambiental. O programa contempla recuperação de 

áreas degradadas, de erosões, remoção de famílias de áreas de risco, 

recuperação florística e da mata ciliar, além da recuperação do Córrego 

Macambira e Ribeirão Anicuns.  

 

                                                 
59

Depoimento concedido ao Jornal Diário da Manhã (21/10/2015).   
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 Nelcivone Melo (2015)
60

 explicou ainda que “os espaços existentes fora das 

áreas de preservação ambiental são aproveitados para uso fruto da comunidade com 

equipamentos de esporte e lazer, como é o caso do PAM [Parque Ambiental 

Macambira]”. 

 Para o SMUCPU (2003), disposto no artigo 23, o parque linear tem como 

objetivo recuperar e preservar matas ciliares e os leitos dos córregos, ribeirões e rio do 

município e oferecer espaços urbanizados com equipamentos sociais que permitam a 

preservação dos recursos naturais e a realização de atividades esportivas, educativas, 

culturais e turísticas. Os parágrafos abaixo descrevem que: 

 
1 - O parque linear pode ser de posse e domínio públicos e/ou privados e 

constitui-se de Zonas de Proteção Ambiental I, II e III, (ZPA-I, ZPA-II e 

ZPA-III) como prevê a Lei Municipal de Zoneamento, às margens dos 

córregos, ribeirões e rios de Goiânia; 2 - No parque linear poderão ser 

instalados equipamentos sociais para o lazer e entretenimento desde que 

obedeçam a ZPA-I e o zoneamento estabelecidos pelo órgão competente e 

implantados por meio de critérios técnicos sustentáveis conforme orientação 

da Secretaria Municipal do Meio Ambiente - SEMMA
61

; 3 - A implantação 

de projeto viário para o parque linear deverá contemplar tecnologia 

sustentável com parâmetros técnicos aprovados pela SEMMA e destinados a 

pedestres e meios de transportes alternativos que contribuem com a 

diminuição dos impactos negativos ao parque e respeitem as dimensões ZPA-

I e o zoneamento estabelecido pelo órgão competente; 4 - As propriedades 

particulares inseridas em um parque linear deverão obedecer aos critérios de 

conservação da ZPA-I e desenvolver tecnologias sustentáveis para um uso de 

forma a diminuir os impactos causados pela atividade da propriedade ao 

local; 5 - A conservação e manutenção da ZPA-I de propriedade particular 

são de responsabilidade de seu proprietário, cabendo ao Poder Público dar 

incentivos por meio de apoio técnico e operacional; 6 - As áreas públicas 

inseridas em um parque linear deverão obedecer aos critérios de conservação 

da ZPA-I e desenvolver tecnologias sustentáveis para diminuir os impactos 

causados da atividade da propriedade ao local e destinadas à pesquisa e 

educação; 7 - Deverá ser criado um conselho consultivo com a participação 

da sociedade civil organizada, ONGs, Institutos e órgãos públicos afins e 

representantes de proprietários particulares para implantação e gestão do 

parque linear. 

  

 Nesse mirante, alia-se a afirmação de Ab‟Sáber (2003, p. 10):  

 
[...] Há de se conhecer melhor as limitações de uso específicas de cada tipo 

de espaço e de paisagem. Há que procurar obter indicações mais racionais, 

para preservação do equilíbrio fisiográfico e ecológico. E, acima de tudo, há 

que permanecer equidistante de um ecologismo utópico e de um economismo 

suicida. 

 

                                                 
60

Depoimento concedido ao Jornal Diário da Manhã (21/10/2015).   
61

Atual AMMA - Agência Municipal de Meio Ambiente.  
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 Olhando essa questão, Sakai (2015) e Mello (2008) alicerçam que as alterações 

em corpos d‟água e em suas áreas lindeiras resultam em paisagens com significados 

diversos, decorrentes, principalmente, da ação humana no decorrer do processo de 

construção social ao longo da história. 

 Nas opiniões de Moysés et al. (2009, p. 80), 

 
O avanço da ocupação de suas margens por residências, comércios e 

indústrias é intenso, inclusive em áreas de risco como as planícies de 

inundação. Esta situação, somada às condições sanitárias dos cursos d‟água, 

cria uma condição imprópria e de risco à saúde pública e à segurança. 

 

 Em outras palavras, frisa-se que “a cidade de hoje, é o resultado cumulativo de 

todas as outras cidades de antes, transformadas, destruídas, reconstruídas, enfim 

produzidas pelas transformações sociais ocorridas através dos tempos, engendradas 

pelas relações que promovem estas transformações”, em conformidade com Spósito 

(1998, p. 11).  

 Para mitigar essas questões socioambientais que se arrastam pela geo-história de 

Goiânia, o Plano Diretor de Goiânia (2007), institui a Carta de Risco e o Planejamento 

do Meio Físico do Município de Goiânia como o instrumento definidor de ações e 

medida de promoção, proteção e recuperação da qualidade ambiental do espaço físico-

territorial, segundo suas características ambientais. 

 Mesmo de posse desse instrumental, em acordo com Fadigas (1993, p. 6), “os 

problemas ambientais constituem hoje um tema central das discussões sobre a cidade, 

sua organização e futuro, e uma determinante para a definição das políticas urbanas e 

das estratégias e opções de planejamento”.  

 Assim, cabe esclarecer que as Cartas de Risco são: 

 
Mapas onde são condensadas diversas informações sobre uma determinada 

porção territorial, referentes ao meio físico e biótico, tais como: relevo, tipos 

de solos, aspectos geológicos, aspectos geomorfológicos, declividade, 

vegetação nativa, susceptibilidade a incidência de processos erosivos, 

assoreamento de corpos d‟água, susceptibilidade a desmoronamentos e 

deslizamentos, profundidade de lençol freático, surgências d‟água, nível de 

antropização, formas de ocupação, dentre outras (ITCO, 2008, p. 43).  

 

 Nessas Cartas de Risco, conforme ITCO (2008, p. 43), 

 
Todas as informações levantadas são representadas graficamente, de forma 

integrada, gerando um mapa síntese, que aponta, entre outras coisas: a) áreas 

com grandes restrições para ocupação antrópica, devido ao risco de vida, b) 

áreas que podem ser ocupadas com algumas restrições e c) áreas nas quais há 

condições plenas de ocupação, sendo possível, inclusive, potencializar-se esta 

ação.  
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 Espera-se de fato que essas ações de ocupação do solo possam ser direcionadas e 

compatibilizadas com as possibilidades físico-ambientais, resultando em usos 

sustentáveis da porção geográfica em tela. 

 Outro dado exposto por ITCO (2008, p. 43/44), é de que as Cartas de Risco são 

instrumentos fundamentais para: 

 
a) Elaborar e implementar os Planos Diretores e as Leis Urbanísticas 

Complementares, à medida que possibilitam o planejamento, a discriminação 

e a recomendação dos diferentes tipos de ocupação e uso do solo, dentro do 

território municipal, considerando as condições ambientais das áreas; b) 

Priorizar intervenções e fornecer elementos para formulação de ações 

corretivas, visando a prevenção de riscos e de prejuízos que possam afetar de 

forma direta ou indireta, os diferentes atores sociais, sejam eles públicos ou 

privados; c) Promover ações de controle e fiscalização com o objetivo de 

melhorar os índices de segurança e qualidade de vida da população; d) 

Localizar áreas onde ocorrem usos especiais, permitidos ou não, tais como: 

áreas de deposição e disposição de Resíduos Sólidos Urbanos (lixo) e 

Resíduos de Construção e Demolição (entulhos), aterros sanitários, aterros de 

vias, atividades de mineração, cemitérios, entre outras; e) Subsidiar a 

elaboração de Estudos de Impacto Ambiental de empreendimentos diversos. 

 

 Nessa ocasião, alinha-se aos dizeres de Batistela (2007, p. 77), pois, 

“infelizmente, o ordenamento e ocupações das cidades, e consequente direito de 

propriedade urbana, ainda hoje, são pautadas primordialmente por padrões econômicos, 

secundariamente por questões sociais e raramente por questões de âmbito ambiental”. 

 Noutra frente, Galindo et al. (2006) mencionam que a delimitação dos 

parâmetros urbanísticos e definições de uso do solo contidas no plano diretor devem ser 

colocadas em prática pelas gestões a fim de promover usos compatíveis com a proteção 

ambiental.  

 Então, na trilha de Galindo et al. (2006, p. 74), “o plano diretor municipal deve 

estar em consonância com a proteção e conservação da bacia hidrográfica, tornando-se 

o principal instrumento para a concretização do direito à sustentabilidade ambiental 

urbana”. 

 A Lei Complementar nº. 171, de 29 de maio de 2007 (Plano Diretor de Goiânia), 

no capítulo 2, artigo 9, estabelece no item I que integram o Patrimônio Cultural: os 

parques urbanos e naturais, e no item II que fazem parte do Patrimônio Natural: os 

elementos como o ar, a água, o solo, o subsolo, a fauna e a flora, considerados 

indispensáveis à manutenção da biodiversidade, para assegurar as condições de 

equilíbrio ambiental e qualidade de vida em todo seu território. 

 No artigo 10, item V, as unidades de conservação são consideradas como os 

espaços territoriais e seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais com 
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características naturais relevantes, legalmente instituídos pelo Poder Público, com 

objetivos de conservação e limites definidos, sob o regime especial de administração, ao 

qual se aplicam garantias adequadas de proteção (PLANO DIRETOR DE GOIÂNIA, 

2007). 

 Também é verificado em seu artigo 11, que são necessários: 

 
I - Conceituar, identificar e classificar os espaços representativos do 

Patrimônio Ambiental, definindo uso e ocupação de forma disciplinada, 

visando à preservação do meio ambiente e qualidade de vida; [...]; IV - 

Articular e integrar as ações de gestão e proteção ambiental de áreas verdes, 

de reservas hídricas, do saneamento básico, da macrodrenagem, das 

condições geológicas, do tratamento dos resíduos sólidos e monitoramento da 

poluição; [...]; VI - Desenvolver programas que coíbam o uso indevido de 

recursos hídricos provenientes do lençol freático, contribuindo para a 

preservação desse recurso natural e das nascentes afloradas no município; 

VII - Promover e implantar, com base em operações urbanas consorciadas, 

programas ligados a atividades de lazer nas macrozonas de Goiânia, 

atendendo as prerrogativas do controle público na requalificação e 

conservação do meio ambiente (PLANO DIRETOR DE GOIÂNIA, 2007). 

 

 Com relação ao artigo 13, do Plano Diretor de Goiânia (2007), as estratégias de 

sustentabilidade socioambiental são:  

 
I - Programa de Valorização do Patrimônio Natural que objetiva o 

desenvolvimento econômico associado ao uso sustentável, a conservação dos 

recursos naturais, visando a preservação e conservação dos ecossistemas 

florestais, a melhoria da qualidade da água e do ar, o controle das condições 

geológicas e o tratamento dos resíduos sólidos; [...]; III - Programa de 

Implantação e Preservação de Áreas Verdes que objetiva a manutenção 

permanente dos parques, praças, reservas florestais, arborização dos passeios 

públicos, criação de incentivos à arborização e o ajardinamento em áreas 

privadas.  

 

 O artigo 14, item I, alínea “a”, busca promover e implantar, com base em 

parcerias, um programa de proteção e recuperação do meio ambiente e paisagem urbana 

degradada do município, em especialmente para as áreas de preservação permanente e 

unidades de conservação; o item V, na alínea “c” que visa implantar e implementar a 

Área de Proteção Ambiental da Bacia do Alto Anicuns (APA do Alto Anicuns), situada 

na região oeste/sudoeste de Goiânia, para proteger as nascentes do Ribeirão Anicuns 

[...]; alínea “g” que busca incentivar a formação de Comitês das sub-bacias 

hidrográficas definidoras do macrozoneamento do município (bacias hidrográficas do 

São Domingos, do Capivara, do João Leite, do Lajeado, do Barreiro, do Alto Anicuns e 

do Alto Dourados) visando propiciar uma gestão compartilhada dos usos admitidos 

nestas parcelas do território do município (PLANO DIRETOR DE GOIÂNIA, 2007). 
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 No mesmo artigo, no item VI, que versam sobre os subprogramas de áreas 

verdes, as ações são:  

 
[...]; e) Requalificar os parques existentes em Goiânia, localizando-os em um 

zoneamento ambiental e dotando-os de plano de manejo; f) Implantar por 

meio de financiamentos advindos de entidades multilaterais, a exemplo do 

Parque Macambira-Anicuns, novos parques lineares em drenagens que 

cortam a malha urbana do município; [...] (PLANO DIRETOR DE 

GOIÂNIA, 2007). 

 

 Vale mencionar que o artigo 50, item III, do Plano Diretor de Goiânia (2007), 

destaca a aplicação dos instrumentos redistributivos da renda urbana e do solo da 

cidade, na implementação da política habitacional de interesse social, com vistas a 

viabilizar mais oportunidades de produção de moradia, por meio da aplicação dos 

instrumentos previstos pelo Estatuto da Cidade (2001). Infere-se que o item IV, do 

mesmo artigo, tem por meta a promoção da regularização fundiária e urbanização 

específica dos assentamentos irregulares da população de baixa renda e sua integração à 

malha urbana (PLANO DIRETOR DE GOIÂNIA, 2007). 

 Continuando no Plano Diretor de Goiânia (2007), o artigo 51, item II, discorre 

que os objetivos são regularizar e urbanizar os assentamentos irregulares da população 

de baixa renda e sua integração à malha da cidade (exceto as áreas compreendidas como 

de risco e/ou onde se verifica uma deseconomia) e democratizar o acesso a terra 

urbanizada e a ampliação da oferta de moradias à população de baixa e média renda. 

 Outro informe está no artigo 73, dizendo que para fins de ordenação territorial 

do Município de Goiânia, fica instituído o perímetro urbano de Goiânia, o qual define: 

     
1 - Área urbana: são as áreas mais centralizadas de seu território, com maior 

grau de consolidação, para onde, prioritariamente, deverão ser direcionadas 

medidas que visem a otimização dos equipamentos públicos, além de seu 

anel periférico voltado ao atendimento do crescimento populacional futuro; 2 

- Área rural: o restante do território destina-se ao uso agropecuário e à 

instalação de atividades incompatíveis com o meio urbano, observadas as 

condições ambientais (PLANO DIRETOR DE GOIÂNIA, 2007). 

 

 É interessante pontuar que o Plano Diretor de Goiânia (2007), nos artigos 76 e 

77, para fins de planejamento, o modelo espacial divide o território em macrozonas, 

definidas como frações do território demarcadas segundo critérios de ordem físico-

ambiental e conforme sua natureza de agenciamento espacial. As macrozonas do 

território goianiense estão associadas às sub-bacias hidrográficas (figura 26), a saber: 
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1) Macrozona Construída, coincidente com os limites do Perímetro Urbano 

definido nesta lei; 2) Macrozona Rural do Barreiro, constituída pelas áreas 

integrantes da sub-bacia do Córrego Barreiro, situada a sudeste do território; 

3)     Macrozona Rural do Lajeado, constituída pelas áreas integrantes da sub-

bacia do Córrego Lajeado, situada a leste do território; 4) Macrozona Rural 

do João Leite, constituída pelas áreas integrantes da sub-bacia do Ribeirão 

João Leite, situada a norte do território; 5) Macrozona Rural do Capivara, 

constituída pelas áreas integrantes da sub-bacia do Córrego Capivara, situada 

a norte do território; 6) Macrozona Rural do São Domingos, constituída pelas 

áreas integrantes da sub-bacia do Córrego São Domingos, situada a noroeste 

do território; 7) Macrozona Rural do Alto Anicuns, situada a oeste e 

constituída pelas áreas integrantes da sub-bacia do Ribeirão Anicuns; 8) 

Macrozona Rural do Alto Dourados, constituída pelas áreas integrantes da 

sub-bacia do Ribeirão Dourados, situada a sudoeste do território. 

 

Figura 26 - As 8 (oito) macrozonas conforme o Plano Diretor de Goiânia (2007) 

 
Fonte: Ferreira et al. (2009) 
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 Nessa senda, recorre-se a Ab‟Sáber (1989, p. 4), 

  
Estabelecer as bases de um zoneamento ecológico e econômico em uma 

determinada conjuntura geográfica equivale a realizar um estudo para 

determinar a vocação de todos os subespaços que compõem um certo 

território, e efetuar o levantamento de suas potencialidades econômicas, sob 

um critério basicamente ecodesenvolvimentista. Para tanto, existe um feixe 

de metodologias aplicáveis, elaboradas por agrônomos, geógrafos, ecólogos, 

engenheiros florestais e cartógrafos; na condição de alguém dentre eles 

possuir uma boa noção de planejamento regional. 

 

 Ademais, Ab‟Sáber (1989, p. 13) tem razão a respeito do zoneamento em 

questão, pois “ [...] a elaboração de um plano diretor, capaz de integrar propostas 

regionais e guiar a instalação progressiva de infraestruturas, tem que ser conduzida por 

equipes multidisciplinares, e sob tal independência de injunções políticas 

circunstanciais”, evitando-se cizânias e apartheid no território municipal. 

Concorda-se com a observação dada por Acselrad (2000, p. 19/20), pois, 

 
Por intermédio do ZEE

62
, as “presenças aceitáveis” e as “práticas 

condenáveis” são definidas em termos de fronteiras, quando na verdade as 

presenças e as práticas são interligadas por processos interativos e 

complexos. Procedimentos de inclusão e exclusão podem decorrer assim de 

recortes e separações indevidas entre as diferentes porções do território, 

próprios de procedimentos que tendem a caracterizar os grupos e suas 

atividades em categorias duais, tais como indígenas e não indígenas, áreas de 

parques ou de atividade agrícola, propriedade pública ou propriedade 

privada. Este pequeno conjunto de significados pode, consequentemente, 

resultar na marginalização de populações que não se adequam a tais 

categorias, e que serão consideradas ineficientes no uso dos recursos ou 

destruidoras da natureza.   

 

 Ribas (2003, p. 101/102) é contundente ao dizer que o Estatuto da Cidade (2001) 

“abre espaço para uma compreensão de que o crescimento e desenvolvimento urbano 

como um processo pressiona o equilíbrio social e ambiental. A ideia de crescimento 

urbano em conflito com o meio ambiente é assumida”. 

 Também são observados em Batistela (2007), Ribas (2003) e Santos (1990) que 

as leis de zoneamento urbanístico são utilizadas ao longo do tempo no Brasil e que são 

de responsabilidade do município a adoção da rigidez ou não com relação aos conceitos 

de ordenação que visam tornar as cidades eficientes, colocando cada edificação, cada 

atividade e cada grupo humano em seu devido lugar. Porém, “[...] a cristalização 

resultantes dão margem a muitas críticas” (SANTOS, 1990, p. 26). 

 Nessa seara, “o zoneamento urbano é, certamente, o mais difundido instrumento 

urbanístico e, também, o mais criticado, tanto por sua eventual ineficácia, quanto por 

                                                 
62

Zoneamento Ecológico - Econômico  
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seus efeitos perversos (especulação imobiliária e segregação socioespacial)”, em 

conformidade com Braga (2001, p. 99). 

 Acompanha-se a vereda percorrida pelo pesquisador Braga (2001, p. 100), que 

relata: 

 
Sua forma mais tradicional é o zoneamento de uso e ocupação do solo, de 

matriz funcionalista, que prevê uma segregação de usos - industrial, 

comercial e residencial - com maior ou menor grau de flexibilidade. Em 

termos de sua implementação, o zoneamento usualmente é definido em duas 

escalas: a primeira, denominada de macrozoneamento, que consiste na 

delimitação das zonas urbana, de expansão urbana, rural e macrozonas 

especiais (geralmente de proteção ambiental) do município. A segunda, o 

zoneamento propriamente dito, que irá estabelecer as normas de uso e 

ocupação para cada macrozona, em especial da zona urbana, já que sobre a 

zona rural o poder local possui pouca competência regulatória. 

 

 Verifica-se que o plano diretor, em consonância com a Constituição Federal 

(1988) e o Estatuto da Cidade (2001), é um fomento para transpor problemas e 

contribuir para a diminuição das desigualdades no espaço urbano, quando elaborado e 

implementado de forma eficaz e coerente. 

 No caso de Goiânia, o Plano Diretor de 2007, no artigo 118, que trata da 

Macrozona Construída, expõe que a unidade territorial definida como Áreas de 

Restrição à Ocupação Urbana, sujeitar-se-á às seguintes excepcionalidades: 

  
Para as Unidades de Proteção Integral, ressalvadas as ocupações já 

consolidadas previamente na vigência desta Lei e resguardando-se os 

casos excepcionais, desde que demonstrado seu caráter de utilidade 

pública, de interesse social e de baixo impacto ambiental, externados na 

Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA nº. 

369, de 28/03/2006, serão admitidos os usos voltados à pesquisa, ao 

ecoturismo, ao lazer, a educação ambiental e ao reflorestamento; [...]. 

 

 Na mesma órbita, no artigo 131, as Áreas de Programas Especiais de Interesse 

Social são aquelas destinadas à implantação de programas habitacionais, consistindo em 

operações de iniciativa pública ou privada que objetivam a promoção da política 

habitacional do Município, utilizando-se quando necessário os instrumentos previstos 

no Estatuto da Cidade (2001) e estão sujeitas a mecanismos especiais preponderantes, 

abrangendo especificamente as Áreas Especiais de Interesses Sociais, que correspondem 

às áreas de loteamentos ilegais e posses urbanas da população de baixa renda, que 

integrarão os programas de regularização fundiária e urbanística. 

 Essa questão, no entendimento tanto de Silva (2014) como de Frugoli Júnior 

(2000), retratam um grande problema e esses novos espaços urbanos marginais figuram 
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numa compreensão de novos lugares com centralidades segregadas, aquelas que 

praticamente vivem isoladas do restante da cidade e que não cria vínculos com os outros 

espaços a não ser pela transição ou conexão de serviços e trajetos muito específicos. 

 Em outra abordagem, em conformidade com Moraes (2003) e Silva (2014), o ato 

de segregar o espaço e as pessoas nas cidades tem um reforço relevante quando se 

observa pelo lado das ações do Estado para a consolidação das modernidades urbanas e 

a consolidação dos poderes econômico e estruturante e, da cidade que o poder público 

tem interesse que apareça. 

 Alia-se ao argumento de Silva (2014, p. 28), pois, 

  
Esses poderes trabalham com uma combinação entre interesses 

públicos e privados para apartar um espaço central urbano planejado - 

o lugar de melhor poder aquisitivo social, cultural e econômico - do 

restante da população, aquela com subempregos, analfabeta e 

desassistida por ações governamentais.   

  

 Nesse bojo, “a chamada subnormalidade em Goiânia abrange três situações: as 

intituladas áreas de posse, os loteamentos irregulares e os loteamentos clandestinos. 

Em todos os casos, os moradores não têm a situação jurídica - fundiária resolvida”, 

conforme o texto-base da VI Conferência Municipal da Cidade de Goiânia (SEPLANH, 

2016, p. 6, grifo nosso). 

 Mediante tal cenário, espera-se que o teor do Estatuto da Cidade de 2001, 

aplicado à Goiânia, siga os seguintes caminhos: o da “Le droit à la ville”, de Henri 

Lefebvre (2002) e o da “Social Justice and the City”, de David Harvey (1980). 

 É delineado no artigo 133, que as Áreas de Programas Especiais de Interesse 

Ambiental compreendem trechos do território sujeitos a programas de intervenção de 

natureza ambiental, visando a recuperação e a conservação de áreas degradadas, de 

ecossistemas aquáticos, de fragmentos de vegetação nativa, de recuperação de solos e 

contenção de processos erosivos, por meio da implantação de projetos públicos, ou 

parcerias público-privadas. Nesse ponto, cabe dizer que o PUAMA - Programa Urbano 

Ambiental Macambira - Anicuns está inserido, pois, trata-se de uma parceria entre a 

Prefeitura Municipal de Goiânia e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). 

 Vale relatar que: 

 
El programa [PUAMA] tiene como objetivo la recuperación ambiental de los 

arroyos Macambira y Anicuns y se centra en la implementación de los 

siguientes componentes: (a) Recuperación de los corpos de agua con la 

ejecución de obras de macro drenaje y saneamiento, la creación de parques 
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lineales y de tres áreas de conservación ambiental; y (b) Mejoramiento de 

barrios con la ejecución de obras de pavimentación, viviendas y 

equipamientos sociales (MORA, 2013, p. 52). 

 

 Nessa jornada, Hardt et al. (2008) e Martins Júnior (2013) alinhavam que a 

questão da gestão da paisagem em Goiânia torna-se um alicerce para a qualidade de 

vida urbana, essencial à administração das macrozonas, em especial a Macrozona 

Construída, na busca de uma simbiose dinâmica dos sistemas humano e ambiental. 

 Frente a tal quadro,  

 
A zona rural de Goiânia, cuja área hoje representa aproximadamente 38% do 

território total do município, sofre inúmeras pressões no sentido de seu 

parcelamento para fins urbanos. Mediante este panorama, o presente 

documento [Plano Diretor de Goiânia, 2007] visa subsidiar o processo de 

tomada de decisão sobre o uso e ocupação do território do Município de 

Goiânia, em especial da zona rural, apresentando uma proposta de 

macrozoneamento através do instrumento Zoneamento Ecológico-Econômico 

(ITCO, 2008, p. 15). 

 

 Esse domínio rural, sob a ótica do zoneamento ecológico-econômico, visa dar 

subsídios para o estabelecimento de usos e ocupações do solo em termos de atividades 

agropecuárias, agroturísticas e agroecológicas, conciliando o desenvolvimento 

econômico com a preservação e conservação ambiental. (ITCO, 2008; PLANO 

DIRETOR DE GOIÂNIA, 2007). 

 Nesse instante, as macrozonas rurais (Barreiro, Lajeado, João Leite, Capivara, 

São Domingos, Alto Anicuns e Alto Dourados) são descartadas, pois, não são os 

elementos de abordagem da tese. Assim, mergulha-se no urbano, na Macrozona 

Construída, onde estão o Córrego Macambira (Parque Linear Macambira) e o Ribeirão 

Anicuns (Parque Linear Anicuns) que dão suporte ao Parque Linear Macambira - 

Anicuns. 

 Conforme a DBO Engenharia (2004), o Projeto Macambira - Anicuns engloba, 

portanto, três grandes áreas / projetos de atuação: 1) recuperação ambiental, 2) 

urbanização, habitação e equipamentos urbanos e 3) melhorias de bairros (figura 27). 

 As intervenções relatadas pelo PUAMA adentrou a senda da Política Nacional 

do Meio Ambiente (Lei nº. 6.938, de 31 de agosto de 1981), que instituiu a Resolução 

CONAMA nº. 001 (de 23 de janeiro de 1986). A resolução em tela estabelece que as 

atividades utilizadoras de recursos ambientais consideradas de significativo potencial de 

degradação ou poluição dependerão do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e 

respectivo Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) para seu licenciamento ambiental. 
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Figura 27 - Panorama socioambiental anterior à instalação do Parque Linear 

Macambira - Anicuns 

 

Fonte: Acervo do PUAMA (2015) 

 

 Destarte, as considerações e os pareceres dos EIA / RIMA do Projeto 

Macambira - Anicuns, elaborados pela DBO Engenharia (2004), estão elencadas 

sinteticamente, conforme o quadro 3. 

 

Quadro 3 - Síntese das considerações e pareceres dos EIA / RIMA do PUAMA 

 

 

 

 

EIA 

 

 

 

Considerações 

p. 258 - “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”. 

 

Parecer 

 

p. 259 - “A conclusão final da equipe, considerando as medidas e 

programas propostos, é que o empreendimento é viável 

ambientalmente, sendo altamente positivo à comunidade 

goianiense”. 
 

 

 

RIMA 

 

 

 

Considerações 

 

p. 32 - “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”. 
 

Parecer 

 

p. 32 - “A conclusão final da equipe, considerando as medidas e 

programas propostos, é que o empreendimento é viável 

ambientalmente”. 
Fonte: DBO Engenharia (2004); Organização: Vandervilson Alves Carneiro (outubro de 2015) 
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 Nos Quadros 4 e 5, estão dispostos os apontamentos realizados e verificados in 

loco sobre a situação socioambiental da área do Macambira - Anicuns para a elaboração 

técnica da Carta de Risco de Goiânia (ITCO, 2008). 

       
Quadro 4 - Situação socioambiental da hidrografia e da vegetação da Macrozona 

Construída no trecho do Projeto Macambira - Anicuns 
AMBIENTES FÍSICO-TERRITORIAIS 

HIDROGRAFIA VEGETAÇÃO 

p. 359 - “As nascentes estão situadas em zonas de 

tensão ecológica e apresentam indícios de poluição 

ou mesmo de redução das vazões observadas, pois 

o processo de degradação da vegetação observado 

é muito significativo”. 

p. 411 - “As APPs da Macrozona Construída 

compreendem as faixas bilaterais de mananciais, 

onde, em sua maioria, as faixas de Matas Ciliares 

estão bastante antropizadas devido às atividades 

urbanas, principalmente, por ocupações 

residenciais”. 

p. 360 - “Toda a macrozona, é potencialmente 

susceptível a riscos de contaminação e perda de 

vazão, em função da expansão do processo de 

ocupação urbana que atinge inclusive áreas 

impróprias como fundos de vale, encostas de alto 

declives entre outros”. 

p. 411 - “Todos os mananciais dentro da 

Macrozona Construída apresentam as faixas 

bilaterais de vegetação inferiores aos exigidos [no 

Plano Diretor de Goiânia de 2007 e no Código 

Florestal Federal de 2012] [...]. Outra forma de 

ocupação muito comum nas APPs dos mananciais 

é o cultivo de hortaliças”.  

p. 361 - “Na porção sudoeste, o avanço da área 

urbana poderá, num futuro próximo, 

impermeabilizar boa parte desses solos, reduzindo 

a recarga dos aquíferos superficiais e subterrâneos. 

Nestes solos foram identificados vários pontos de 

plantação de hortaliças, regadas com águas 

provavelmente contaminadas das drenagens 

citadas. Esta afirmação tem por base a visita “in 

loco” nesses pontos e noutros onde se observa o 

lançamento indiscriminado de esgotos”. 

p. 413 - “Em relação à situação das áreas 

destinadas a Unidades de Conservação, o baixo 

grau de preservação das mesmas se deve à falta de 

iniciativas dos empreendedores de parcelamentos 

do solo que, no ato da implantação dos setores, não 

promovem a implantação destas Unidades de 

Conservação, ficando as mesmas sujeitas à 

extração de material biológico, à deposição 

irregular de entulho, aos mais diversos tipos 

ocupações irregulares, dentre outros problemas 

que afetam o meio biótico”. 

p. 407 - “Não há dados referentes à concentração 

de sedimentos nos cursos de água dentro da 

Macrozona Construída, porém, pode-se observar a 

deposição de sedimentos nos leitos dos córregos, 

devido, principalmente, a deposição irregular de 

resíduos sólidos urbanos (entulho e lixo em geral) 

nas margens dos mesmos, além dos solos desnudos 

nas bacias hidrográficas”. 

 

p. 408 - “A dinâmica fluvial dos cursos d‟água da 

Macrozona Construída está sendo alterada pelos 

picos de vazões líquidas e pela deposição de 

sedimentos nos leitos dos córregos. Em alguns 

casos essas alterações são preocupantes, como no 

Córrego [...] Macambira na Vila Mauá e no [...] 

Ribeirão Anicuns na Vila São José, Vila Santa 

Helena e Parque Industrial João Braz”. 

 

Fonte: ITCO (2008); Organização: Vandervilson Alves Carneiro (outubro de 2015) 
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Quadro 5 - Situação socioambiental dos solos, relevo, geologia e ocupação urbana da 

Macrozona Construída no trecho do Projeto Macambira - Anicuns 
AMBIENTES FÍSICO-TERRITORIAIS 

SOLOS, RELEVO E GEOLOGIA OCUPAÇÃO URBANA 

p. 364 - “Áreas com potencial de erodibilidade 

baixa (D < 5%), onde não há restrições à ocupação 

de qualquer natureza, devendo ser preservadas as 

áreas com cobertura e evitada a ocupação nos 

fundos dos vales (como nas bacias dos córregos 

[...] Macambira [...] e [...] Ribeirão Anicuns [...]”. 

p. 363 - “Atualmente existem alguns vazios 

urbanos onde se observam atividades agropastoris 

e plantio de hortaliças em áreas de risco potencial. 

É possível que, com avanço da ocupação urbana, 

estas áreas venham ser urbanizadas”. 

p. 365 - “Áreas inclinadas (D > 5% até 40%) são 

naturalmente suscetíveis a processos erosivos e 

devem ser destinadas à preservação. Nestas áreas a 

execução de obras que impliquem em cortes e 

aterros deve ser evitada ou restrita”. 

p. 367 - “No geral as formas de ocupação 

cadastradas têm produzido impactos significativos. 

Como exemplo, a ocupação do vale [...] do 

Macambira, [...] e vale do Ribeirão Anicuns, onde 

parte da mata ciliar e do entorno das nascentes foi 

retirada ou sofreu processo antrópico. É previsível 

que continuado o processo estas áreas tendem a 

desaparecer”. 
p. 365 - “[...] na Macrozona Construída, as 

características geomecânicas das rochas, 

observadas em afloramentos de xistos micáceos, 

granulitos e solos derivados dessas rochas, são 

indicativas que o substrato rochoso para a região é 

estável e não apresenta restrições à ocupação 

urbana, desde sejam respeitados os limites de 

segurança para construção em áreas declivosas e 

sem vegetação”.  

p. 410 - “A Macrozona Construída apresenta 

muitos efeitos negativos da influência antrópica 

provocada pelo adensamento populacional e por 

ocupações irregulares de áreas que, por 

determinação legal, foram destinadas à 

preservação permanente”. 

p. 367/368 – “Conforme a susceptibilidade 

erosiva, a saber: a) No primeiro domínio, ou seja, 

o de potencialidade erosiva média a alta, caso seja 

removida a vegetação que resta, ou a forma de 

ocupação destas áreas modificada, existe a 

possibilidade da ocorrência de erosões, ou 

escorregamentos de massa; b) No segundo 

domínio, o de potencialidade erosiva média a 

baixa, e que apresenta os casos mais graves de 

erosões cadastradas, caso seja removida a 

vegetação que resta, ou caso não se modifique a 

forma de ocupação destas áreas, poderá ocorrer o 

agravamento das erosões existentes, ou a 

promoção de rupturas de maciços com 

escorregamentos de massa; c) No terceiro domínio, 

o de potencialidade erosiva baixa, a possibilidade 

de ocorrer processos erosivos é teoricamente 

restrita, porém estas áreas devem ser vistas como 

áreas de recarga e preservação dos aquíferos 

mapeados [aquíferos do tipo fissural, 

representados pelos sistemas Aquífero do 

Complexo Granulítico e Aquífero do Grupo 

Araxá]. Entretanto, mesmo neste domínio de 

potencialidades erosiva baixa, devem ser 

observada as limitações do solo”. 

p. 412 - “Cada loteamento, no ato de seu 

parcelamento, tem o uso de suas áreas definidas ou 

restringidas, caso das APP‟s, definidas pelo Plano 

Diretor de 2007. Porém, os loteamentos acabam 

fugindo do controle dos órgãos fiscalizadores e 

surgem ocupações irregulares nas APP‟s, que 

exercem pressões nas áreas que deveriam ser 

preservadas. Os usos irregulares destas áreas são 

os mais diversos compreendendo, entre outros, 

construção de moradias e templos religiosos, 

ocupação por cultivos temporários e a retirada de 

recursos naturais originais. Além disso, muitos 

bairros antigos da Macrozona Construída foram 

implantados quando não havia legislações 

ambientais pertinentes e, desta forma, as APP‟s 

foram ocupadas”. 

Fonte: ITCO (2008); Organização: Vandervilson Alves Carneiro (outubro de 2015) 

 

Como arremate da questão em tela, no que se refere à obrigatoriedade de 

elaboração do plano diretor, Villaça (2005, p. 19) considera a mais recente tolice que a 
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tecnocracia
63

 nacional cometeu, ao que ele chama de “endeusamento do Plano Diretor”. 

Os planos diretores, enquanto instrumento de planejamento urbano, tem sofrido, ao 

longo do tempo, mutações diversas, em função de interesses distintos vinculados a 

concepções teóricas dominantes, à ideologia daqueles que detém o poder de decisão e 

aos modelos e técnicas evidenciados em cada momento dado, conforme Villaça (1999) 

e Aguiar (2012). 

 O processo de planejar pode ser visto, então, como “preparar e organizar bem a 

ação, somando a acompanhá-la para confirmar ou corrigir o decidido, e somado ainda a 

revisá-la e a continuar a preparação feita, depois da ação terminada”. Entende-se que se 

torna importante o conhecimento da realidade na qual se quer intervir para que haja, de 

fato, mudanças. “O difícil não é saber planejar. É conhecer o que se planeja” 

(FERREIRA, 1979, p. 58). 

 Nesse diapasão, “planejar a cidade é ao mesmo tempo pensar a própria 

pluralidade do real e da efetividade a este pensamento do plural: é saber e poder 

articular” (CERTEAU, 2011, p. 160). Assim, “ao produzirmos coletivamente nossas 

cidades, produzimos coletivamente a nós mesmos” (HARVEY, 2011, p. 210).  

  Nesse panorama elencado sobre os usos e a ocupação do solo, permite agarrar-se 

nos dizeres de Villaça (1978, p. 11/12): 

  
A expressão arranjo espontâneo dá a entender um arranjo aleatório, acidental, 

que, portanto, não teria seguido qualquer lei. Teria sido produzido tão 

somente pela ausência de alguma coisa (o zoneamento, o planejamento); sem 

que nada estivesse presente. A cidade teria crescido daquela forma, não 

porque alguma força agiu, mas porque alguma força deixou de agir. A 

consequência dessa interpretação é que seria simples conseguir o arranjo 

bom, uma vez que o mau foi simplesmente acidental; portanto, no sistema de 

mercado ou nos interesses de grupos nada teria que ser contrariado, 

considerado e nem mesmo respeitado. 

  

 Cabe aludir também que “[...] apesar da legislação contemplar a proteção de suas 

margens e nascentes. A aplicação efetiva da lei, no entanto, esbarra em problemas de 

ordem social, [...] ou em impedimentos econômicos, como os altos custos de 

intervenção em áreas já totalmente urbanizadas” (BARTALINI, 2006, p. 90). 

 Na mesma trilha de Zanotti (2011, p. 26) constata-se que “para uma melhor 

compreensão das políticas públicas voltadas para a proteção dos cursos d‟água em áreas 

urbanizadas é necessário o entendimento do contexto em que eles se inserem, inclusive 

a especificidade relativa à água e seus usos”. 

                                                 
63

Sistema de organização política e social fundado na supremacia dos técnicos.  
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 Alia-se aos dizeres de Rocha (2013, p. 2), pois, “a exclusão territorial gerada 

pelo planejamento e pela política habitacional e de gestão do solo urbano condena a 

cidade a um padrão insustentável do ponto de vista ambiental e econômico”. 

 Outro detalhe é içado por Rolnik (2006, p. 200), a saber: 

 
A presença desse vasto contingente de assentamentos inseridos de forma 

ambígua na cidade é uma das mais poderosas engrenagens da máquina de 

exclusão territorial que bloqueia o acesso dos mais pobres às oportunidades 

econômicas e de desenvolvimento humano que as cidades oferecem. 

 

  Na ótica de Pinheiro (2010, p. 42) “o planejamento e a gestão urbana podem 

contribuir para agravar ou minimizar essa cisão da sociedade”. Olhando por essa 

vertente, em comunhão com Moreira (2007, p. 62), “a Geografia, através da análise do 

arranjo do espaço, serve para desvendar máscaras sociais”, ou seja, conhecer os 

pormenores, pois, “hoje, quase todas as várzeas dos cursos d‟água inseridos nas malhas 

urbanas se encontram ocupadas, seja por habitações, para recreação, para uso agrícola, 

comercial ou industrial” (OLIVEIRA et al., 2016, p. 58). 

 Nesse mirante, dissertar-se que o trabalho de campo foi dividido em duas etapas: 

a) etapa 1 - realizada em outubro de 2015, na Região do Bairro Faiçalville (área 

sudoeste de Goiânia), onde estão situados os setores 1 e 2 (S1 e S2) no domínio do 

Córrego Macambira  e b) etapa 2 - executada em dezembro de 2015, no setor 11 (S11), 

nos bairros Urias Magalhães e Criméia Oeste (área norte de Goiânia), ambas na área de 

abrangência do Parque Linear Macambira – Anicuns (figura 28). 

 Com base nos materiais cartográficos dos EIA / RIMA da DBO Engenharia 

(2004), da Carta de Risco (ITCO, 2008), do Zoneamento Ecológico - Econômico 

(ITCO, 2008) e do PUAMA (2015), o domínio do Córrego Macambira (das nascentes 

até a foz), ou melhor, o Parque Linear Macambira (dos setores 1 a 6) abrange uma área 

de 172,6 ha e 13,6 km de extensão. Já, o domínio do Ribeirão Anicuns (de sua 

confluência com o Córrego Macambira até a sua foz), denominado de Parque Linear 

Anicuns (dos setores 7 a 11) abrange uma área de 204,8 ha e 11,5 km de extensão. 

 Cabe ressaltar que o PUAMA é composto pelo Parque Ambiental Macambira, 

com área estimada de 25,5 ha no Setor Faiçalville e pelo Parque Linear Macambira - 

Anicuns, com 23,7 km de comprimento, cuja extensão foi dividida em 11 setores 

estratégicos para o andamento dos trabalhos e obras (PUAMA, 2015). 
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Figura 28 - Croqui do Parque Linear Macambira - Anicuns com os respectivos setores 

1, 2 e 11 

 

Fonte: Acervo do PUAMA (2015), modificado por Vandervilson Alves Carneiro (outubro de 2015) 

 

 De acordo com as pesquisadoras Barcellos (2013) e Sakata (2015) e a Revista 

aU (2012), o Projeto do Parque Linear Macambira - Anicuns (figura 29) foi 

desenvolvido pelo Consórcio Reencontro com as Águas, composto por dois grupos: um 

grupo paulista: Rosa Grena Kliass
64

Arquitetura Paisagística, Barbieri & Gorski 

Arquitetos Associados (Maria Cecília Barbieri Gorski
65

 e Michel Todel Gorski
66

) e 

                                                 
64

Arquiteta - paisagista  formada pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo / Universidade de São 

Paulo (FAU-USP, 1955), mestrado também na FAU - USP (1989) e, é consultora. 
65

Arquiteta e urbanista formada pela Universidade Mackenzie (1976), mestrado em Arquitetura e 

Urbanismo pela Universidade Mackenzie (2008) e, é sócia diretora da Barbieri & Gorski Arquitetos 

Associados. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Arquiteta
https://pt.wikipedia.org/wiki/Paisagismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Faculdade_de_Arquitetura_e_Urbanismo_da_Universidade_de_S%C3%A3o_Paulo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_de_S%C3%A3o_Paulo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_de_S%C3%A3o_Paulo
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Hidroconsult Consultoria Estudos e Projetos e, o grupo goiano: Grupo Quatro 

Arquitetura e Urbanismo
67

, Spazio Urbanismo Engenharia e Basitec Projetos e 

Construções. 

 

Figura 29 - Portarias e placas do Parque Linear Macambira-Anicuns na Região do 

Faiçalville 

 

Fonte: Vandervilson Alves Carneiro (outubro de 2015) 

  

 Em rápido levantamento junto à mídia, verificou-se que a Região do Faiçalville, 

exatamente nos setores 1 e 2, as obras estão em execução, conforme a figura 30. 

 

                                                                                                                                               
66

Arquiteto e urbanista formado pela Universidade Mackenzie (1976), especialista em Planejamento 

Urbano pela Universidade de Brasília / UnB (1977) e, é sócio diretor da Barbieri & Gorski Arquitetos 

Associados.  
67

Hoje Fernando Teixeira Arquitetos Associados.  
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Figura 30 - Panorama das obras no Parque Linear Macambira - Anicuns na Região do 

Faiçalville 

 

Fonte: 1) Jornal O Popular (23/03/2015), 2) Jornal Diário da Manhã (27/04/2015), 3) Jornal O Popular 

(04/11/2015), 4) Blog de alunos do Colégio Estadual Luis Perillo (2011), 5) Jornal O Popular 

(03/11/2015), 6) Jornal Opção (29/01/2015), 7) Jornal Opção (15/11/2014), 8) Jornal Diário da Manhã 

(08/01/2016) e 9) Jornal Opção (15/11/2014) 

 

 O PUAMA (2015) esclarece que o histórico de negociações entre a Prefeitura 

Municipal de Goiânia e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) para 

viabilização do Programa Urbano Ambiental Macambira - Anicuns foi iniciado no ano 

de 2003. No período de 1 a 30 de setembro de 2005, o processo de financiamento 

contou com a missão de análise do BID, com posterior aprovação em abril de 2008 e 

assinatura do contrato de empréstimo em 16 de setembro de 2009. 

 Em depoimento dado em novembro de 2015, por Nelcivone Melo
68

 

(Coordenador Geral do Programa Urbano Ambiental Macambira Anicuns - PUAMA), 

são destacados três pontos, conforme segue: 

 

Ponto 1: “O Programa Urbano Ambiental Macambira Anicuns tem como 

objetivo contribuir para a solução de problemas ambientais, resultantes da 

ocupação desordenada do espaço urbano, especialmente ao longo do Córrego 

                                                 
68

Depoimento concedido ao Jornal Diário da Manhã (06/05/2015) 



150 
 

 
 

Macambira e do Ribeirão Anicuns, e estimular a participação dos cidadãos no 

processo de construção de um desenvolvimento sustentável da cidade de 

Goiânia”. 

Ponto 2: “Dentre os objetivos do Programa está, justamente, a melhoria das 

condições de vida da população residente em sua área de influência, mediante 

a organização urbana, a infraestrutura urbana adequada, a regularização da 

posse do solo, tendo em vista se tratar de grande parte da área ocupada 

irregularmente, na maioria, áreas públicas”. 

Ponto 3: “Destaca-se, portanto, mais uma vez, que as desapropriações no 

âmbito do Programa Urbano Ambiental Macambira - Anicuns estão sendo 

realizadas conforme prevê a legislação, obedecendo a todos os trâmites legais 

necessários, sendo que não houve e nem haverá demolição de imóvel dentro 

da área de abrangência do PUAMA, sem que haja a devida indenização, seja 

via administrativa ou processo judicial”.  

 

 Em trabalho de campo (outubro de 2015 - etapa 1), nota-se na Região do 

Faiçalville uma tendência muito forte à verticalização em prol do verde. Isso é 

confirmado pela manchete “NOVA ONDA DE URBANIZAÇÃO - CONSTRUÇÃO 

DO NOVO PARQUE AMBIENTAL LEVOU SETOR IMOBILIÁRIO A 

INVESTIR EM CONDOMÍNIOS NA REGIÃO”, na coluna Vida Urbana, da 

jornalista Gabriela Lima, do Jornal O Popular, em 11 de janeiro de 2015 (figura 31, 

grifo nosso). 

 

Figura 31 - Setor imobiliário de olho no PUAMA na Região do Faiçalville 

 

Fonte: Jornal O Popular (15/01/2015) 
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 A matéria jornalística expõe que: 

 
A construção do Parque Urbano Ambiental Macambira-Anicuns (PUAMA) 

está apenas no início, mas já alavancou uma nova onda de urbanização e 

verticalização nas regiões Sudoeste e Oeste de Goiânia. Anunciado em 2003, 

o projeto enfrentou dificuldades de sair do papel nos últimos 11 anos. Mas o 

mercado imobiliário se adiantou e mudou a paisagem e o perfil dos setores 

que compõem a faixa inicial do projeto, com bairros planejados, parques e 

centros comerciais (JORNAL O POPULAR, 15/01/2015). 

 

 Segue relatando que: 

 
Entre 2009 e 2013, construtoras lançaram na região de influência do PUAMA 

(setores iniciais), 3.524 apartamentos, divididos em 11 prédios nos bairros 

Faiçalville, Fazenda Santa Rita (ao lado do condomínio horizontal Granville), 

Celina Park e Parque Oeste Industrial. Nos anos de 2013 e 2014, a Secretaria 

Municipal de Desenvolvimento Sustentável (SEMDUS) recebeu pedidos de 

análises de projetos para 16 novos empreendimentos residenciais de grande 

porte nos mesmos setores. Mas a intenção das empresas para os próximos 

anos é adensar ainda mais a região (JORNAL O POPULAR, 15/01/2015). 

 

 O jornal acrescenta que: 

  
Ponto inicial do PUAMA, o Setor Faiçalville foi cercado pelo bairro 

planejado Novo Atlântico. Diretor de incorporação da EBM 

Desenvolvimento Imobiliário, Fernando Razuk diz que o projeto, erguido em 

uma área de mais de 60 mil metros quadrados, entregou o primeiro 

condomínio no fim de 2014, com previsão de fazer seis lançamentos para os 

próximos anos, dois deles em 2015. Vídeos publicitários postados pela 

Construtora EBM, responsável pelo empreendimento, na internet, anunciam a 

qualidade de vida como diferencial do local diz: “Você vai estar do lado do 

Parque Macambira - Anicuns, o maior parque linear do mundo”. Razuk 

admite que o projeto do PUAMA, contribuiu para a decisão da empresa de 

investir na região. “Temos experiências com os parques Vaca Brava e 

Flamboyant. Sabemos que empreendimentos em torno dessas áreas 

valorizam de 20% a 30% acima da valorização da cidade. É o que todo 

mundo quer, no fim de semana poder descer o elevador, usar uma praça 

ou ir para o parque, porque melhora a qualidade de vida”, explica 

(JORNAL O POPULAR, 15/01/2015, grifo nosso). 

 

 A manchete “NOVA ONDA DE URBANIZAÇÃO - CONSTRUÇÃO DO 

NOVO PARQUE AMBIENTAL LEVOU SETOR IMOBILIÁRIO A INVESTIR EM 

CONDOMÍNIOS NA REGIÃO”, do Jornal O Popular (15/01/2015), nos revela que:  

 
O espaço urbano é palco de várias mutações, sendo a sua consolidação 

espelho de grandes impactos advindos das dinâmicas sociais, econômicas, 

tecnológicas e naturais, tornando-se assim vilão das mais intensas alterações 

no meio ambiente no mundo hodierno, sendo, pois, objeto de estudo 

primordial para o entendimento da dinâmica sociedade-natureza, que se 

consubstancia na produção/ (re) produção do espaço, objeto de estudo 

geográfico por excelência (GOIS et al., 2011, p. 45). 

 

 Nota-se na referida manchete jornalística que a imagem da natureza, ou seja, o 

Parque Linear Macambira-Anicuns, é um dos maiores atrativos dos empreendimentos 
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imobiliários na Região do Faiçalville. Trata-se de uma tendência que tem ocorrido nos 

últimos tempos em território goianiense, pois, o capital imobiliário visa valorizar seus 

investimentos nas proximidades de áreas verdes, nas quais, geralmente, são construídos 

os parques. Isso deixa bem claro que “o mercado imobiliário investiu em novas 

localizações, em busca de grandes terrenos e menor valor da terra, apropriando-se do 

porte do terreno para a implantação de equipamentos de lazer, valorização do 

tratamento paisagístico e do contato com a natureza” (TAKAESU, 2012, p. 16). 

 Cabe ressaltar que a questão da valorização da área verde ocorre em todos os 

portes de empreendimentos imobiliários, sejam os pequenos conjuntos de uma torre ou 

nos conjuntos implantados em grandes glebas (TAKAESU, 2012). 

 Esse processo exemplifica o denominado período do urbanismo moderno “à 

moda da periferia”, conforme os estudos de Maricato (2008) e, no qual o governo 

[municipal de Goiânia], ao realizar obras que prezam por sustentabilidade (parques, 

praças, ciclovias e outras) em bairros específicos promove direta e indiretamente a 

segregação territorial e implanta as bases legais para a atuação do mercado imobiliário. 

 Na seção Opinião, do Jornal O Popular (20/10/2015), em virtude dos 82 anos de 

aniversário de Goiânia, Nelcivone Melo (Coordenador do PUAMA)
69

, tece alguns 

enaltecimentos (figura 32). 

 Os enaltecimentos sobre o PUAMA é um discurso-defesa empreendido pelo 

representante do poder público municipal que não evidencia a problemática que 

condiciona um intenso processo de segregação, como que se morar perto do Parque 

Linear Macambira-Anicuns fosse uma mera opção e não uma das necessidades básicas 

de todos. Onde morar perto de um parque linear pode até ser uma opção, mas está 

diretamente relacionada com a capacidade de cada cidadão de se inserir no mercado 

imobiliário. 

 Nesse processo, é importante pontuar que “as necessidades contenciosas de 

grupos de consumo e os estilos de vida conflitantes dentro de territórios localizados 

suscitam problemas que não podem ser solucionados apenas por considerações 

econômicas, mas que também chamam a atenção para questões fundamentais de 

cultura” (GOTTDIENER, 1997, p. 174). 

 

 

 

                                                 
69

Texto extraído ipsis litteris do Jornal O Popular (20/10/2015). 
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Figura 32 - Texto de enaltecimento ao PUAMA 

  
Fonte: Jornal O Popular (20/10/2015) 

 

 Para essa questão, a contribuição de Martinho (2016, p. 16) é basilar, pois, “o 

parque público tem sua origem estritamente ligada ao espaço comum de convívio da 

comunidade, do encontro com a natureza e de local de diversão”. Entende-se que é “um 

espaço público, aberto a todos e que, portanto todos deveriam ter fácil acesso”. Porém, 

  
[...] o que se verifica historicamente é que essas áreas sempre foram alvo de 

agentes imobiliários, especuladores do preço da terra que atuam como ativos 

segregadores sociais na medida em que valorizam o solo urbano a valores 

muito superiores ao considerado justo e acessível a todas as classes, 

caracterizando por fim e transformação da moradia em mercadoria, só 

acessível a quem pode pagar (MARTINHO, 2016, p. 17). 

 

 Na figura 33, percebe-se claramente que a Região do Faiçalville, local onde 

abriga o ponto inicial do Parque Linear Macambira - Anicuns conviverá com o bairro 

planejado Novo Atlântico e outros empreendimentos. 
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Figura 33 - Folder de divulgação com localização do empreendimento imobiliário na 

Região do Faiçalville 

 

Fonte: http://referenciaimobiliaria.blogspot.com.br/ (2015), modificado por Vandervilson Alves Carneiro 

(outubro de 2015) 

  

 A reportagem adianta que “empreendimentos verticais de grande porte de 

diversas construtoras como Borges Landeiro, EBM e Brookfield estão previstos ao 

longo dos setores 1 e 3 do PUAMA, que compreende a faixa do Córrego Macambira 

entre o Faiçalville e o Setor Celina Park” (JORNAL O POPULAR, 15/01/2015) (figura 

34).  

 Nesse meandro, em elo com Henrique (2009, p. 14), 

 
Observa-se o aumento significativo dos empreendimentos imobiliários que 

usam a “propaganda verde”. Constata-se uma proliferação de nomes como: 

jardim, parque, vila, reserva, bosque, com o agravante do uso de outros 

idiomas: park, jardin, garden, villagio, etc. 

 

 

 

 

http://referenciaimobiliaria.blogspot.com.br/
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Figura 34 - Empreendimentos imobiliários ao longo do Parque Linear Macambira - 

Anicuns 

 

Fonte: Jornal O Popular (15/01/2015) 

  

 Outrossim, 

 
Na maioria das cidades, apesar do apelo estético e econômico sobre a 

presença da Natureza, constata-se que apenas alguns elementos naturais são 

valorizados, como a vegetação (transformado em área verde). Ainda 

assistimos a grandes obras que aterram ou canalizam córregos e rios. No 

consumo imobiliário e na produção da cidade e da natureza, observa-se hoje 

um urbanismo preocupado com o mercado imobiliário (HENRIQUE, 2009, 

p. 22). 

 

 O discurso do “apoderamento” do verde pelo capital tanto imobiliário como 

turístico em benesses para a população é um ledo engano. Goiânia não precisa dessas 

rotulagens, como: “CIDADE DOS PARQUES”, “CAPITAL DAS PRAÇAS E 

JARDINS”, “CAPITAL ECOLÓGICA” e “CAPITAL VERDE”. Em consonância com 

o sociólogo Pedro Jacobi (1986) que arvora dois pontos interessantes e que cabem 

adequadamente à Goiânia, a saber: 1 - “Direito à cidade, quer dizer direito 

à vida urbana, à habitação, à dignidade. É pensar a cidade como um espaço de usufruto 

do cotidiano, como um lugar de encontro e não de desencontro” (JACOBI, 1986, p. 22) 

e 2 - “O direito à cidade representa acima de tudo a possibilidade de transformar o nosso 

cotidiano, de forma que cada habitante possa de fato habitar e participar plenamente do 

espaço onde vive” (JACOBI, 1986, p. 23). 
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 O trabalho de campo (outubro de 2015 - etapa 1) (figura 35) e análise 

documental do PUAMA (2015) mostram que as obras foram iniciadas no dia 30 de 

março de 2012 pelo Setor I do Parque Linear e pelo Parque Ambiental Macambira, 

ambos na Região do Faiçalville. Também foi constatado in loco que há outro de foco de 

obras no setor 2 do referido programa, conforme as figuras 36 e 37. 

 

Figura 35 - Trabalho de campo nos setores 1 e 2 (Região do Faiçalville) do PUAMA 

 

Fonte: Acervo do PUAMA (2015) 

 

 Nas figuras 36 e 37 são visualizados os canteiros de obras, ou seja, são 

definidos como área e/ou áreas dentro de uma construção que foi definida ou 

caracterizada para o armazenamento de materiais de construção, suporte aos 

trabalhadores e execução da obra, entre diversos outros fatores. Acrescenta-se também 

que no caso específico da construção civil (canteiro de obras) são vastos os impactos 

ambientais causados por esta, principalmente na etapa da construção onde podemos ter 

poluição sonora, poluição atmosférica, alteração do perfil do solo, impactos visuais e 

outros. Cabe destacar que na situação dos canteiros de obras, onde há descartes 

irregulares de resíduos de construção civil, preconiza-se a aplicação da Resolução 

CONAMA nº. 307, de 5 de julho de 2002, que estabelece diretrizes, critérios e 

procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil. 
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Figura 36 - Panorama das obras nos setores 1 e 2 (Região do Faiçalville) do PUAMA 

 

Fonte: Acervo do PUAMA (2015) 

 

Figura 37 - Visão das obras no Parque Linear Macambira-Anicuns na Região do 

Faiçalville 

 
Fonte: Vandervilson Alves Carneiro (outubro de 2015) 
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 Nos trechos acessíveis do Córrego Macambira, durante o trabalho de campo 

(outubro de 2015 - etapa 1), nos setores 1 e 2, Região do Faiçalville, deparou-se com 

alguns trechos de supressão da mata ciliar, com empreendimentos imobiliários, 

residências muito próximas do parque, terrenos e residências na APP do parque, 

descarte irregular de restos de materiais da construção civil, vestígios de queimadas, 

passarela de madeira ligando ruas do bairro, assoreamento e monturos oriundo dos 

canteiros de obras (figuras 38, 39, 40, 41 e 42). 

 

Figura 38 - Parque Linear Macambira-Anicuns cercado por residências na Região do 

Faiçalville 

 

Fonte: Vandervilson Alves Carneiro (outubro de 2015) 
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Figura 39 - Residências e terrenos em APP‟s do Parque Linear Macambira-Anicuns na 

Região do Faiçalville 

 

Fonte: Vandervilson Alves Carneiro (outubro de 2015) 

 

 

Figura 40 - Especulação imobiliária no entorno do Parque Linear Macambira-Anicuns 

na Região do Faiçalville 

 
Fonte: Vandervilson Alves Carneiro (outubro de 2015) 
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Figura 41 - Identificação de problemas ambientais no entorno do Parque Linear 

Macambira-Anicuns na Região do Faiçalville 

 

Fonte: Vandervilson Alves Carneiro (outubro de 2015) 

 

 

Figura 42 - Problemas ambientais no entorno e na área interna do Parque Linear 

Macambira-Anicuns na Região do Faiçalville 

 

Fonte: Vandervilson Alves Carneiro (outubro de 2015) 
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 Nota-se na figura 43, dentro da área dos setores 1 e 2, do Parque Linear 

Macambira - Anicuns, na Região do Faiçalville, existem elementos (ruas e avenidas) 

que representam barreiras para a conectividade entre os fragmentos de vegetação. Essa 

falta de conectividade, ou melhor, a fragmentação da vegetação afeta a biodiversidade 

local e contraria a proposta do Continuum Naturale de Cabral (1980).  

 

Figura 43 - Trechos do Parque Linear Macambira-Anicuns seccionados por ruas e 

avenidas na Região do Faiçalville 

 

Fonte: Vandervilson Alves Carneiro (outubro de 2015) 

  

 No Jornal O Popular, de 23/03/2015, o texto jornalístico reporta que tanto o 

Córrego Macambira quanto o Ribeirão Anicuns são apontados como mananciais 

poluídos. Nessa ocasião, diz o coordenador da unidade executora do PUAMA, 

Nelcivone Melo
70

 que “a água do Macambira nasce limpa, mas a pouco mais de 1 km já 

apresenta mau cheiro por conta dos lançamentos irregulares de esgoto” (figura 44). 

 

 

 

                                                 
70

Depoimento dado ao Jornal O Popular (23/03/2015) 
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Figura 44 - O Córrego Macambira e suas nascentes no domínio do Parque Linear 

Macambira - Anicuns na Região do Faiçalville 

 

Fonte: Vandervilson Alves Carneiro (outubro de 2015) 

 

 Ressalte-se que nos setores 1 e 2, do Parque Linear Macambira - Anicuns, na 

Região do Faiçalville, o quadro da degradação ambiental vem apresentando sinais de 

recuperação e ações mitigatórias frente à antropização. “Portanto, o uso das baixadas 

como parques [lineares] destinados à recreação e ao lazer é uma excelente oportunidade, 

que deve ser aproveitada no planejamento urbano”, conforme dizeres de Minata (2006, 

p. 55).  Corrobora-se com Lucon (2001), pois, as áreas verdes lineares devem ser 

planejadas com o intuito de valorizar seu papel no funcionamento / metabolismo da 

cidade. 

 Noutro canto da cidade, no setor 11, junto às margens do Ribeirão Anicuns, na 

região dos bairros Urias Magalhães e Criméia Oeste, o trabalho de campo (dezembro de 

2015 - etapa 2) (figura 45) defrontou-se com a supressão da mata ciliar, pequenas 

atividades agrourbanas (hortas, pomares, pequenos plantios de subsistência, pequenas 

criações de galináceos e alguns pangarés
71

), instalação de empreendimentos 

imobiliários, obras do BRT
72

 na Avenida Goiás Norte, concentração acentuada de 

atividades industriais e comerciais, forte adensamento urbano, descarte clandestino de 

resíduos sólidos, descarte irregular de restos de materiais da construção civil, cadáveres 

de animais domésticos (cães, gatos, aves e outros), lançamento de efluentes, vestígios 

                                                 
71

Cavalo velho, sem forças e sem raça definida. 
72

BRT (Bus Rapid Transit / Transporte Rápido por Ônibus) é um sistema de transporte coletivo de 

passageiros que proporciona mobilidade urbana rápida em corredor exclusivo. 
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de queimadas tanto do lixo doméstico como da quiçaça
73

, vestígios de extração de areia, 

presença de assoreamento, ocupação diversificada das áreas de preservação permanente 

e processo erosivo marginal (figuras 46, 47, 48, 49 e 50). 

 

Figura 45 - Trabalho de campo no setor 11 do PUAMA na Região do Urias Magalhães 

/ Criméia Oeste 

 

Fonte: Acervo do PUAMA (2015) 

 

 

Figura 46 - Obras do BRT na Avenida Goiás Norte nas adjacências do Ribeirão 

Anicuns 

 
Fonte: Vandervilson Alves Carneiro (dezembro de 2015) 

 

 

 

 

 

 

                                                 
73

Mato rasteiro e espinhento  
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Figura 47 - Margens do Ribeirão Anicuns tomada por edificações diversificadas região 

dos bairros Urias Magalhães e Criméia Oeste 

 

Fonte: Vandervilson Alves Carneiro (dezembro de 2015) 

 

Figura 48 - Margens antropizadas do Ribeirão Anicuns tomada por atividades 

comerciais, residências e chácaras na região dos bairros Urias Magalhães e Criméia 

Oeste 

 
Fonte: Vandervilson Alves Carneiro (dezembro de 2015) 
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Figura 49 - Descarte de resíduos diversos nas áreas lindeiras do Ribeirão Anicuns 

 

Fonte: Vandervilson Alves Carneiro (dezembro de 2015) 

 

Figura 50 - Panorama de degradação ambiental da zona lindeira do Ribeirão Anicuns 

 

Fonte: Vandervilson Alves Carneiro (dezembro de 2015) 

 



166 
 

 
 

 Cabe mencionar que os bairros Urias Magalhães e Criméia Oeste são oriundos 

da expansão urbana de Goiânia, além cursos d‟água (Córrego Botafogo, Córrego Capim 

Puba e Ribeirão Anicuns), por isso, apresentam uma verticalização diferenciada, em 

tempos distintos. Os “predinhos” do Urias Magalhães, denominação dada pelos 

moradores datam da década de 1980, ou seja, uma verticalização antiga nas adjacências 

da margem esquerda do Anicuns. Já, o que cabe ao Criméia Oeste são os prédios e o 

condomínio horizontal que datam dos anos 2000, nas adjacências da margem direita do 

Anicuns, portanto, edificações recentes (figura 51). 

 

Figura 51 - Panorama das ocupações na região norte da Capital nas imediações do 

Ribeirão Anicuns 

    

Fonte: Vandervilson Alves Carneiro (dezembro de 2015) 

 

 Constata-se que o setor 11, do Parque Linear Macambira - Anicuns, na região 

dos bairros Urias Magalhães e Criméia Oeste, nas margens do Ribeirão Anicuns, 

apresenta um elevado nível de antropização. Esse panorama degradacional, verificado in 

loco (dezembro de 2015 - etapa 2), está em conformidade com os EIA / RIMA do 

Parque Linear Macambira-Anicuns, elaborado pela DBO Engenharia (2004) e com a 

Carta de Risco de Goiânia, elaborada pelo ITCO (2008).  
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 Nesse front, Rezende (2011, p. 142, grifo nosso), assevera que: 

 
Em função da ocupação humana, as áreas de preservação ambiental, nas 

faixas lindeiras aos córregos, rios e nascentes foram perdendo ao longo dos 

anos, sua cobertura natural de Cerrado. Hoje, o que se vê é uma tentativa de 

preservar o que resta e reflorestar parte do que foi perdido nessas áreas de 

preservação permanente, com a implantação de parques lineares, o que 

também remonta ao plano original [do arquiteto Attílio Corrêa Lima]. 

Contudo, sem incentivos e verbas federais, os projetos de parques urbanos ao 

longo dos cursos hidrográficos de Goiânia (como o Parque Cascavel e o 

Projeto Macambira-Anicuns) nunca sairiam do papel, embora, em grande 

parte, ainda estejam em fase inicial. 

 

 O trabalho de campo (etapa 2 - dezembro de 2015) realizado nas áreas marginais 

do Anicuns (zona norte de Goiânia) alinha-se ao trabalho de Ribeiro (2010, p. 32), pois,  

 
Em nossa realidade latino-americana, contatamos que, na maioria de nossas 

cidades [o caso de Goiânia], há desequilíbrio entre concentração humana e 

capacidade de oferecer serviços mínimos, o que gera a “invasão” 

indiscriminada e sem planejamento adequado das periferias urbanas, 

resultando em perda de terras, de recursos naturais e de paisagem. Diante da 

incapacidade que temos demonstrado de resolver esse quadro, os problemas 

ambientais tem-se agravado.  

 

 Para Silva et al. (2011, p. 1.927), 

 
A importância em se conservar a vegetação nas referidas Áreas de 

Preservação Permanente (APP‟s) consiste em manter o recurso natural por 

elas protegido para o bem-estar da população. As matas ciliares nas margens 

dos cursos d‟água impedem que estes recebam o excesso de material 

convergente, nas chuvas, que podem assorear seu leito ou causar poluição. As 

regiões de declive acentuado, por sua vez, necessitam da vegetação nativa 

intacta para evitar o desprendimento das partículas de solo (erosão), visto que 

o sistema radicular destas é o grande responsável pela estruturação do solo. O 

Município de Goiânia, como todo grande aglomerado urbano, sofre com o 

crescimento desorganizado, o que prejudica a infraestrutura municipal, sendo 

que áreas de contenção à urbanização, que não deveriam, em princípio, 

suportar a permanência de atividades antrópicas, passam a ser utilizadas 

indevidamente. 

 

 Nesse mote, os trabalhos de campo realizados tanto na região do Córrego 

Macambira como na área do Ribeirão Anicuns, permitem concordar com Moysés et al. 

(2009, p. 80) ao referir-se que: 

 
O processo de degradação dos vales do Córrego Macambira e do Ribeirão 

Anicuns tende a se intensificar, caso não sejam tomadas medidas para sua 

proteção e recuperação. Sem uma política habitacional séria e voltada para as 

populações com menor poder aquisitivo, a tendência é aumentar a ocupação 

clandestina dos fundos de vale, o que dificultará no futuro a sua 

reurbanização. 

 

 Observando essa questão, com base no trabalho de campo (dezembro de 2015 - 

etapa 2) feito às margens do Ribeirão Anicuns e os levantamentos técnicos realizados 
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pela DBO Engenharia (2004) e pelo ITCO (2008), conclui-se que a cidade não pode se 

orientar apenas por parâmetros técnicos ou econômicos, há as questões ambientais, 

sociais e culturais que devem ser consideradas na tomada de decisões. 

 Carece explicitar que conforme Silva Júnior et al. (2006, p. 9), 

 
O planejamento do desenvolvimento das cidades tem como finalidade 

promover a justa distribuição espacial da população e das atividades 

econômicas, não somente do território do município, mas também da área 

sob sua influência, com vistas a evitar e corrigir as distorções do crescimento 

urbano e seus efeitos negativos sobre o meio ambiente.  

  

 Ainda nessa alçada,  

 
Os municípios devem, portanto, utilizar as diretrizes e instrumentos do 

Estatuto da Cidade [2001] (figura 52) com o objetivo de estabelecer as regras 

que propiciem o pleno desenvolvimento econômico, social e ambiental, com 

vistas a garantir o direito à cidade para todos os que nela vivem (SILVA 

JÚNIOR et al., 2006, p. 8). 

 

 

Figura 52 - Fluxograma das ações do Plano Diretor Municipal 

 

Fonte: SILVA JÚNIOR et al. (2006) 
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 Com base no fluxograma da figura 52, entende-se que o objetivo do Plano 

Diretor Municipal é o de garantir o desenvolvimento das funções econômicas, sociais e 

ambientais, gerando um ambiente de inclusão socioeconômica de todos os cidadãos e de 

respeito ao meio ambiente. 

 Portanto, 

 
Plano diretor é um documento que sintetiza e torna explícitos os objetivos 

consensuados para o Município e estabelece princípios, diretrizes e normas a 

serem utilizadas como base para que as decisões dos atores envolvidos no 

processo de desenvolvimento urbano convirjam, tanto quanto possível, na 

direção desses objetivos (SABOYA, 2007, p. 39). 

 

 Para Zanotti (2011, p. 14), “os parques lineares são apontados pelo poder 

público [...] como o principal instrumento de recuperação de cursos d‟água e fundos de 

vale, visando ainda acrescentar função social a esses espaços”.  

 Vale destacar que “as estratégias que enfatizam a implantação de parques 

lineares ao longo de faixas marginais de cursos d‟agua, em geral, aparecem nos planos 

diretores como formas de evitar a ocupação irregular dessas áreas”, segundo o prisma de 

Zanotti (2011, p. 68). 

 Os parques lineares devem estar destacados nos sistemas municipais de unidades 

de conservação e nos planos diretores, pois, esses parques constituem um instrumento 

valioso de planejamento e de gestão do território, fomentando usos sustentáveis dos 

fundos de vale em ambiente urbano, conforme Sánchez et al. (2012) e Friedrich (2007).  

 Em aliança com Morero et al. (2007, p. 19), cabe deixar cristalino que os 

parques lineares “não devem privilegiar qualquer classe social, mas servir igualmente a 

toda população, suprindo suas necessidades e anseios para o lazer” e recreação. 

 Assevera-se ainda que: 

 
Os parques [lineares] podem funcionar como equipamentos importantes na 

cidade, proporcionando recreação e lazer, especialmente às camadas mais 

carentes da sociedade que não dispõem de outras opções. Além disso, os 

[referidos] parques podem atuar, entre outros, na capacidade de infiltração 

das águas, no favorecimento da ventilação e no desenvolvimento de práticas 

de educação ambiental, possibilitando a utilização democrática do espaço 

público (GOMES, 2014, p. 86). 

 

 A legislação ambiental e os planos diretores, embora existentes, não é suficiente 

para proteger os córregos, ribeirões, rios, unidades de conservação e fundos de vale nas 

cidades de Palmas (TO) e Goiânia (GO). Considerados como áreas de preservação 

permanente (APP‟s), esses ambientes estão desprotegidos diante do avanço urbano, do 

capital imobiliário e de ações degradacionais. Com base em experiências internacionais 
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(Europa, Estados Unidos e outras localidades) e apostas de sucesso dentro do país 

(Uberlândia - MG, Campo Grande - MS, Piracicaba - SP, Campinas - SP, São Paulo - 

SP, Cascavel - PR, Londrina - PR e demais localidades), entretanto, várias cidades 

investem na criação de parques lineares, pois, trata-se de um conceito que integra a 

proteção da biodiversidade à criação de espaços de lazer e de recreação. 

 Nesse ponto, vale uma digressão, a fim de explicar que o Código Florestal 

(2012) trata da preservação das matas ciliares e APP‟s, visando à garantia das funções 

ambientais dos espaços lindeiros. A Lei de Parcelamento do Solo Urbano (1979) indica 

as restrições edilícias nesses espaços, visando à segurança, a saúde social e a harmonia 

arquitetônica nas ocupações humanas. A lei urbanística, ou seja, o Estatuto da Cidade 

(2001) e os planos diretores tanto de Palmas (TO) como de Goiânia (GO) tratam de 

áreas que não podem sofrer edificações e são adotadas normas de segurança humana nas 

formas de uso e ocupação do solo, associados aos critérios de melhoria da paisagem 

urbana e da saúde coletiva.          

 

3.2. PALMAS, A CAPITAL DO ESTADO DO TOCANTINS 

          

O Estado do Tocantins foi criado em consonância com a promulgação da 

Constituição Federal do Brasil em 05 de outubro de 1988 conforme desejos, disputas e 

reivindicações históricas do século anterior pela autonomia e desmembramento do 

Norte Goiano (OLIVEIRA, 2009; BARREIRA, 2009; LIRA, 1995 e 2011; RIBEIRO, 

2001; SILVA, 2008 e 2010; TRINDADE, 1999; FORNARO, 2012; TEIXEIRA, 2009; 

FEITOSA, 2011; CERQUEIRA, 1998; AIRES, 2010; COCOZZA, 2007; ARRAIS, 

2009; OLIVEIRA, 2012). 

Com a criação do Tocantins, Miracema do Norte (atual Miracema do Tocantins) 

foi escolhida para sediar a capital provisória do Estado, por ato do presidente José 

Sarney
74

. Permaneceu nesta condição no período de 1 de janeiro até 31 de dezembro de 

1989, quando foi instalada, em Palmas, a capital definitiva (BRITO, 2009; SOUSA, 

2015; BAZOLLI, 2007; ARRAIS, 2009; OLIVEIRA, 2012; TRINDADE, 1999; 

COCOZZA, 2007; XAVIER, 2007; CERQUEIRA, 1998; OLIVEIRA, 2009) (figura 

53). 

                                                 
74

José Sarney de Araújo Costa foi presidente do Brasil e durante seu mandato (1985-1990), foram 

restabelecidas as eleições diretas para presidente, prefeito e governador. Também foi aprovado pelo 

Congresso o direito de voto dos analfabetos e promulgada a Constituição Brasileira (1988) por 

uma Assembleia Nacional Constituinte. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_presidentes_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Elei%C3%A7%C3%B5es_diretas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Constitui%C3%A7%C3%A3o_brasileira_de_1988
https://pt.wikipedia.org/wiki/Assembleia_Nacional_Constituinte_de_1987
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Figura 53 - Palmas, a capital do Estado do Tocantins 

 

Fonte: Governo Municipal de Palmas (2014) 
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 Para Vasconcellos (2006, p. 24) “a construção de Palmas foi iniciada em maio 

de 1989, ao passo que a transferência efetiva dos poderes públicos só foi realizada a 

partir de janeiro de 1990”, conforme os ditames do governador Siqueira Campos. 

 Silva (2010, p. 17) considera que “Palmas, cujo assentamento da pedra 

fundamental foi realizado no dia 20 de maio de 1989, caracteriza-se como uma cidade 

planejada que vertiginosamente “apareceu” no meio do Cerrado”. 

A cidade de Palmas foi construída em terras situadas entre a margem direita do 

Rio Tocantins e a Serra do Lajeado, nas proximidades do Povoado de Canela, município 

de Taquaruçu do Porto
75

 (BONA et al., 2013; MOLFI, 2009; VASCONCELLOS, 2006; 

MOURA, 2011; VELASQUES, 2010; TRINDADE, 1999; COCOZZA, 2007) (figuras 

54 e 55). 

  

Figura 54 - Localização do sítio urbano de Palmas (TO) 

 

Fonte: Governo Municipal de Palmas (2015), modificado por Vandervilson Alves Carneiro (julho de 

2015) 

 

Tanto Lira (1995 e 2011), Velasques (2010) como Machado (2011) asseguram 

que o governador Siqueira Campos solicitou ao IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística) um estudo técnico cujo objetivo era destacar uma área geográfica para ser 

construída a futura capital do Tocantins.  

Os mesmos autores dizem que com o estudo do IBGE realizado, o passo 

seguinte seria a confecção do projeto urbano de Palmas. Siqueira Campos sem titubear 

encomendou a elaboração do projeto da nova capital ao escritório Grupo Quatro - 

                                                 
75

Taquaruçu atualmente é um distrito que pertence ao Município de Palmas. 
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Arquitetura, Planejamento e Consultoria, com sede em Goiânia / GO (LIRA, 1995 e 

2011; MACHADO, 2011). 

 

Figura 55 - Vista de Palmas (TO) 

 

Fonte: Vandervilson Alves Carneiro (julho de 2015) 

 

Conforme Velasques (2009, p. 3), 

 
O projeto da capital foi encomendado ao escritório “Grupo Quatro” de 

Goiânia, sob coordenação dos arquitetos Luis Fernando Cruvinel Teixeira e 

Walfredo Antunes de Oliveira Filho, com a previsão de abrigar inicialmente 

300.000 habitantes, podendo chegar a 1,2 milhões de habitantes. O partido 

urbanístico de Palmas, que se estrutura sobre a proposta de um sistema viário 

hierarquizado e orientado pelos pontos cardeais junto a elementos 

paisagísticos relevantes - a Serra do Lajeado a leste, e o Rio Tocantins a 

oeste, ambos em paralelo ao sítio plano destinado à cidade - que por sua vez, 

setorizam quadras organizadas segundo os usos, além de generosas áreas de 

preservação ambiental junto aos córregos que descem da serra em direção ao 

rio, acrescentando-se ainda a determinação de algumas diretrizes de 

planejamento da ocupação do espaço urbano futuro, voltadas para o controle 

da expansão e otimização dos custos relativos à implantação da 

infraestrutura. 

 

A Lei nº. 62, de 5 de junho de 1989, aprovada pela Assembleia Legislativa do 

Tocantins, denomina o topônimo de Palmas em conformidade com os fatores histórico e 

fitogeográfico. O fator histórico por causa da antiga comarca de São João da Palma e o 

fitogeográfico por ter variedades de palmeiras típicas do território tocantinense. 
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Em conformidade com Silva (2010, p. 120) diz-se então que “a questão da 

formação/criação do Estado do Tocantins é um debate em aberto; entretanto, não nos 

ocuparemos mais dela porque não é o objetivo deste trabalho”.                            

Na atualidade, em Palmas, vive uma população estimada em 272.726 habitantes, 

distribuída em 98% na zona urbana e 2% na zona rural em uma área de 2.219 km² 

(IBGE, 2015). 

De acordo com as jornalistas Carolina Lauriano e Nathália Duarte, do Portal G1 

(2015), no Censo do IBGE de 2010, a capital do Tocantins, apresentou uma taxa de 

crescimento demográfico de 5,2% em dez anos. Compreende-se que isso aconteceu e 

continua a acontecer porque Palmas é uma capital nova e atrai forte fluxo migratório. 

Segundo os sites Portal Amazônia e Portal Tocantins, ambos em 2015, a 

economia palmense está composta por 57,53% na área de serviços, 34,59% no ramo 

agropecuário e 7,87% em atividades industriais nos distritos: 1) Distrito Industrial de 

Palmas, 2) Distrito Industrial Tocantins I, 3) Distrito Industrial Tocantins II e 4) Distrito 

Industrial de Taquaralto, situados às margens das rodovias TO-050 e TO-010. 

Palmas localiza-se a 10º10‟59” de latitude sul e 48º20‟01” de longitude oeste, a 

uma altitude de cerca de 260 metros e que pertence aos domínios da Microrregião de 

Porto Nacional e da Mesorregião Oriental do Tocantins (GOVERNO MUNICIPAL DE 

PALMAS, 2009 e 2013). 

O município de Palmas está localizado na região central do Estado do Tocantins, 

tem uma área territorial de 2.218,94 km², representa 0,79 % do território estadual e faz 

limites ao norte com Aparecida do Rio Negro e Lajeado, ao sul com Monte do Carmo e 

Porto Nacional, ao sudeste com Monte do Carmo, a leste com Santa Tereza do 

Tocantins e Novo Acordo, a oeste e a sudoeste com Porto Nacional e a noroeste com 

Miracema do Tocantins, conforme Governo do Tocantins / SEPLAN (2004 e 2012) e 

Governo Municipal de Palmas (2013 e 2014). 

Conforme os relatórios do Governo Municipal de Palmas (2013 e 2014), a 

altitude média do município de Palmas é de 330 metros acima do nível do mar, com 

variações que atingem até 600 metros. Entre as feições geomorfológicas de altitude 

elevada estão a Serra do Carmo e a Serra do Lajeado, com morfologia bastante 

escarpada e contínua paralelamente ao traçado do Rio Tocantins em Domínio de 

Cerrados (AB‟SÁBER, 1977). 

O Governo Municipal de Palmas (2013 e 2014) e o IBGE (1995) relatam que a 

geomorfologia palmense possui seis unidades geomorfológicas, a saber: 1) 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Distrito_industrial


175 
 

 
 

Aplainamento de Pediplano Degradado Desnudado, 2) Dissecação Homogênea com 

Feições de Topos Tabulares, 3) Acumulação Fluvial de Planície e Terraço, 4) 

Dissecação Homogênea com Feições de Topos Convexos, 5) Aplainamento de 

Pediplano Retocado Desnudado e 6) Aplainamento de Pediplano Degradado Inumado. 

Também apresentam os seguintes ambientes geomorfológicos: a) a Depressão dos 

Médios Rios Tocantins /Araguaia, b) as Planícies Fluviolacustres e c) a Depressão dos 

Altos Rios Tocantins /Araguaia. 

Segundo a classificação climática de Köppen-Geiger (1936), predomina em 

Palmas, o clima tropical com estação seca (Aw), com temperatura média anual de 26ºC, 

sendo a média das máximas de 36ºC (setembro) e a mínima de 22ºC (julho). 

O município de Palmas é banhado por duas bacias hidrográficas, a do Rio 

Tocantins e a do Rio das Balsas. A área urbana está totalmente inserida na Bacia 

Hidrográfica do Rio Tocantins, onde se destacam o Ribeirão Taquaruçu Grande, o 

Ribeirão Taquaruçuzinho, o Córrego Brejo Comprido, o Córrego da Prata, o Córrego 

Água Fria e o Córrego Suçuapara (GOVERNO MUNICIPAL DE PALMAS, 2013 e 

2014).  

No território palmense, as unidades hidrogeológicas são: a) Granito Palmas, b) 

Formação Pimenteiras - Grupo Canindé, c) Coberturas Detrito - Lateríticas 

Ferruginosas, d) Porto Nacional - Ortogranulitos, e) Porto Nacional - Granulitos 

Supracrustais, f) Depósitos Aluvionares, g) Granito Matança e h) Serra Grande. 

Também se destacam as unidades geológicas: 1) Rio Araguaia, 2) Formação 

Pimenteiras, 3) Formação Serra Grande, 4) Suíte Ipueiras, 5) Formação Poti, 6) 

Cobertura Detrito - Laterítica, 7) Complexo Goiano, 8) Depósitos Aluvionares, 9) 

Granitos Intrusivos e 10) Complexo Porto Nacional (GOVERNO DO TOCANTINS / 

SEPLAN, 2004 e 2012; DOURADO, 2008; GOTTARDO, 2003). 

As unidades pedológicas existentes em Palmas correspondem a seis tipos de 

solos, que são as seguintes: a) Gleissolos Haplicos Tb Distróficos + Latossolos 

Vermelho-Amarelos Distróficos + Neossolos Flúvicos Tb Distróficos, b) Latossolos 

Vermelho-Amarelos Distróficos + Plintossolos Pétricos Concrecionários, c) Argissolos 

Vermelho-Amarelos Distróficos + Neossolos Quartzarênicos Órticos + Neossolos 

Litólicos Distróficos, d) Latossolos Vermelhos Distróficos, e) Plintossolos Pétricos 

Concrecionários + Argissolos Vermelho-Amarelos Distróficos, f) Neossolos 

Quartzarênicos Órticos + Latossolos Vermelho-Amarelos Distróficos + Plintossolos 
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Pétricos Concrecionários (GOVERNO MUNICIPAL DE PALMAS, 2013 e 2014; 

EMBRAPA, 2013; IBGE, 2007). 

 As descrições fisiográficas elaboradas logo acima são importantes para o 

conhecimento do sítio natural onde está assentado o Parque Linear Brejo Comprido. 

Mas, “a proposta da criação de um parque linear vai além da criação de um corredor 

verde ou ecológico, seu principal objetivo é [o] ligar as pessoas”. Também 

“proporcionando novamente o contato da comunidade, conectando diferentes classes 

sociais, propondo um novo modelo onde a sinergia é o que conecta o todo” 

(OLIVEIRA, 2016, p. 2). 

 Assim, corrobora-se com a definição de que os “parques lineares são 

intervenções urbanísticas que visam recuperar para os cidadãos a consciência do sítio 

natural em que vivem, ampliando progressivamente as áreas verdes” (PLANO 

DIRETOR ESTRATÉGICO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, 2002, p. 91). 

 Seguindo o foco dessa temática, o do Governo do Tocantins / SEPLAN (2004 e 

2012) informam que as áreas de proteção ambiental da Serra do Lajeado, Lago de 

Palmas e o Parque Estadual do Lajeado são unidades de conservação que estão sob a 

tutela estadual, que também pertencem ao território de Palmas e adjacências, de acordo 

com a Lei nº. 1.560, de 5 de abril de 2005 (Sistema de Unidades de Conservação do 

Estado do Tocantins) e a Lei Complementar nº. 155, de 28 de dezembro de 2007 

(Política Urbana de Palmas). 

Os pesquisadores Barreira (2009), Bazolli (2007) e Amaral (2009) discorrem 

que a ocupação do território palmense não aconteceu conforme o planejado no Plano 

Diretor Urbanístico de Palmas - PDUP (Lei nº. 468, de 06 de janeiro de 1994), pois, não 

havia unidades habitacionais suficientes e a economia local não conseguia absorver essa 

mão-de-obra oriunda do fluxo migratório. 

  
Como consequência, inúmeras ocupações ilegais foram registradas em 

Palmas, por migrantes vindos de outras regiões do Estado e do país em busca 

de oportunidade no mercado de trabalho. Sem capacidade financeira de 

adquirir imóveis regularizados no mercado imobiliário formal, muitos 

passaram a se organizar para ocupar terrenos com o objetivo de construir suas 

moradias à revelia da legislação fundiária ou urbanística (AMARAL, 2009, 

p. 29). 

 

“O município de Palmas reúne o fenômeno da segregação social ao da 

especulação imobiliária”, de acordo com Amaral (2009, p. 32). Nota-se que “a expansão 

periférica se fortaleceu e não pode mais ser contida, o avanço demonstrou claramente o 
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nascimento da urbes apartada
76

, uma nova cidade à margem da região central” de 

Palmas. (BAZOLLI, 2007, p. 90).  

Nesta esteira, conjumina-se com Maia (2010, p. 10), pois, além “das favelas e 

das ocupações irregulares, outra forma de habitar é produzida a partir do parcelamento 

do solo de forma arbitrária sem o controle dos órgãos gestores municipais, comumente 

denominados de loteamentos clandestinos e/ou irregulares”.  Frisa-se também que os 

“tais loteamentos são decorrentes da má distribuição de renda e da falta de um controle 

maior sobre a ocupação e expansão da cidade, especialmente no que diz respeito ao 

parcelamento do solo e à transformação de solos rurais em  urbanos” (MAIA, 2010, p. 

10). 

Concorda-se com Bazzoli (2007, p. 92) ao afirmar que “o mercado imobiliário e 

o Estado determinaram e continuam a determinar a forma do crescimento da cidade por 

diversos caminhos, entre eles, com a criação de loteamentos que são implantados de 

acordo com interesses: político, social e especulativo”. 

Seguindo a ótica de Bazzoli (2007, p. 95),  

 
Os aglomerados urbanos precários irregulares em Palmas - TO ocupam uma 

área significativa da cidade. Se não houver ações concretas do município, no 

sentido de buscar solução para o problema, o crescimento populacional 

gradativo dessas áreas poderá provocar a formação de grandes favelas, como 

ocorreram em outras cidades mais antigas.  

 

“Na cidade de Palmas à retenção de terras com fins especulativos contribui para 

o crescimento descontínuo da mancha urbana [...]” (BAZZOLI, 2007, p. 105). Em 

consonância com Amaral (2009, p. 25), entende-se que: 

 
A forma como se processa a ocupação das quadras na capital do Tocantins 

[...], [nota-se] o papel do Estado na construção de uma cidade de contrastes, 

em que a segregação social do território de Palmas é corolário do 

favorecimento da atividade de especulação imobiliária. 

 

O trabalho de campo realizado em julho de 2015, em Palmas, mostra-se bastante 

revelador, pois, as áreas centrais são mantidas como reserva de valor pelo capital 

imobiliário aos investidores e às pessoas de grande poder aquisitivo e, simultaneamente, 

as áreas longínquas são destinadas aos populares de baixa renda. Essa realidade 

palmense constatada é viga-mestra de trabalhos realizados por Sousa (2015), Oliveira et 

al. (2013), Magnavita (2001), Machado (2011), Guarda (2006), Xavier (2007), 

Carvalhêdo (2011) e Amaral (2009). 

                                                 
76

Cidade dual: a cidade real e a cidade irreal.  
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Moraes (2003), Bazolli (2007) e Carvalhêdo (2011) são incisivos ao declararem 

que os vazios urbanos resultam do processo de ocupação da cidade. Em Palmas, capital 

do Tocantins, este processo foi semelhante ao ocorrido tanto em Brasília (DF) como em 

Goiânia (GO), em face do abandono do planejamento urbanístico, que definia a forma 

de crescimento da cidade, considerando, também, os mecanismos de pressão do 

mercado imobiliário, a interferência do poder econômico e a satisfação de interesses 

políticos, assim, essas capitais na produção do espaço urbano criaram espaços vazios, 

entremeados em seu território. 

Assim, corrobora-se com Magnavita (2001, p. 699), pois,  

 
A “nova” capital do “novo” Estado adotam a lógica binária e abusam da 

dicotomia “cidade ideal x cidade real”, revelando as contradições entre a 

cidade planejada, idealizada (teoria) e a cidade concreta (prática) e cujos 

resultados se revelam desviantes dos propósitos iniciais previstos no plano da 

cidade.  

  

Nesse diapasão, se insere Palmas, 

 
[...] uma cidade profundamente enraizada e loucamente conectada a um 

aparelho de Estado cujos agenciamentos por ele promovidos, transformaram 

a cidade numa surpreendente “corrida” ao solo urbano, um gigantesco 

loteamento sem normas nem restrições, uma espécie de “Eldorado” da 

especulação imobiliária. E, ao mesmo tempo, um indelével exemplo de 

exclusão social (MAGNAVITA, 2001, p. 707). 

 

Outro aspecto entra em palco, ou seja, Lira (1995 e 2011), Arrais (2009), Xavier 

(2007), Nascimento (2009) e Fighera (2005) alicerçam em seus trabalhos que a 

concepção do Plano Urbanístico de Palmas de 1994 ancorou os discursos ecológico, 

ambiental e o surgimento do slogan “Palmas, capital ecológica”. 

Essa tônica ecológica e ambiental foi basilar para a escolha do local de 

implantação da nova capital do Tocantins e de estabelecimento proximal entre citadinos 

e os espaços verdes. Porém, segundo o arquiteto Luis Fernando Cruvinel Teixeira 

(2009)
77

, “na verdade, nunca foi pertinente. Capital ecológica é uma afirmação política 

inventada pelo governador Siqueira Campos devido a áreas de proteção permanente”. 

Essa láurea de “Palmas, a “Capital Ecológica”, slogan da antiga AMATUR - 

Agência Municipal de Meio Ambiente e Turismo [surgiu em 2001] deve-se, em grande 

parte, pela enorme quantidade de áreas verdes por habitante (320m²/hab.)”, conforme a 

dissertação produzida por Barreira (2009, p. 133).  

                                                 
77

Depoimento extraído da dissertação de Arrais (2009).  
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Na ótica de Walfredo Antunes de Oliveira Filho (2009)
78

,  

 
O título não partiu dos autores [...]. Entretanto, devido ao elevado percentual 

de áreas verdes e livres, em relação às construídas, e pela reserva de áreas 

generosa de preservação, em faixas contínuas ao longo dos rios e córregos, 

como também do futuro lago, a denominação é compreensível. 

 

 Tanto em trabalho de campo (julho de 2015) como em análises documentais e 

cartográficas, os ditos espaços verdes delineados no Plano Urbanístico de Palmas de 

1994 estão associados aos corpos hídricos que cortam a área urbanizada. O Projeto 

Urbanístico de Palmas de 1994 foi orientado pelos princípios da circulação, da 

habitação, do trabalho e da recreação. 

Vasconcellos (2006) alerta que o Plano Urbanístico de Palmas, Lei Municipal nº. 

468 foi aprovada somente em 6 de janeiro de 1994, ou seja, quatro anos após a fundação 

da cidade. Nesse documento estão as diretrizes de urbanização da área delimitada para a 

nova capital, conforme o Parcelamento do Solo Urbano (Lei Federal nº. 6.766 de 19 de 

dezembro de 1979) (figura 56). 

 

Figura 56 - Croqui das áreas de expansão urbana de Palmas e o Córrego Brejo 

Comprido 

 

Fonte: Plano Urbanístico de Palmas (1994), modificado por Vandervilson Alves Carneiro (julho de 2015) 

 

 

                                                 
78

Depoimento extraído da dissertação de Arrais (2009).   
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Concorda-se com Teixeira (2009, p. 95) ao afirmar que: 

 
A opção por uma malha viária ortogonal, em xadrez, além de econômica e de 

se adequar bem ao sítio urbano, garantiu simplicidade quase didática para a 

implantação do plano. O sistema viário básico e os módulos de quadras são 

os elementos geradores e disciplinadores principais da ocupação urbana. 

 

O lastro dado por Molfi (2009), Vasconcellos (2006), Teixeira (2009), Barreira 

(2009), Lira (1995 e 2011), Coriolano et al. (2013), Arrais (2009), Xavier (2007), Souza 

(2014), Trindade (1999), Nascimento (2009), Fighera (2005), Cocozza (2007), Guarda 

(2006), Rocha (2014), Governo Municipal de Palmas / Caixa Econômica Federal (2015) 

e Plano Urbanístico de Palmas (1994), quanto às cinco fases de ocupação da cidade 

(figura 57), levou-se em conta que apenas 50% da área de cada fase seriam utilizadas 

de fato para ocupação residencial (excluindo vias, outros usos e áreas verdes), que 

nortearam, a saber: 

 1ª Fase: ocupação da área central (Praça dos Girassóis, entre córrego 

Suçuapara e Córrego Brejo Comprido) com aproximadamente 2100 hectares, seguindo 

os parâmetros de adensamento proposto seriam 200.000 habitantes;  

 2ª Fase: ocupação ao sul da primeira fase (entre Córrego Brejo Comprido e 

Córrego da Prata), com cerca de 2500 hectares e 260.000 habitantes;  

 3ª Fase: ocupação ao norte da primeira fase (entre Suçuapara e Ribeirão Água 

Fria) com aproximadamente 1700 hectares e 185.000 habitantes;  

 4ª Fase: ocupação ao sul da segunda fase (entre Córrego da Prata e Ribeirão 

Taquaruçu Grande) com aproximadamente 4500 hectares e 440.000 habitantes;  

 5ª Fase: área de expansão ao sul e ao norte do projeto piloto de Palmas (ao sul 

do Ribeirão Taquaruçu Grande) que completariam a ocupação com mais 800.000 

habitantes. 

Cabe dizer que as figuras 56 e 57 apresentam a implantação do traçado urbano 

e as vias de acesso que estão dispostas em etapas sequentes (1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª fases) 

abarcando as áreas de solos delimitadas pelos corpos d'água do sítio escolhido pelos 

arquitetos Luis Fernando Cruvinel Teixeira e Walfredo Antunes de Oliveira Filho.   

Nas figuras 56 e 57, nota-se que a ideia dos espaços verdes, ou seja, parques 

lineares ao longo de corpos hídricos - exemplo do Córrego Brejo Comprido - conforme 

descritos pelos arquitetos que elaboraram o Plano Urbanístico de Palmas (1994), 

entende-se de seguiram as trilhas de MacHarg (1969) que versa sobre os corredores 

ambientais e a de Olmsted (fim do século XIX) que trata de parkways e riverways. 
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Figura 57 - O Córrego Brejo Comprido e a ocupação prevista pelo Plano Urbanístico 

de Palmas (1994) 

 

Fonte: Lucena et al. (2011), modificado por Vandervilson Alves Carneiro (julho de 2015) 

  

 Concorda-se com Saule Junior (2000, p. 3), pois, 

 
Cabe aos municípios através do plano diretor e de sua legislação urbanística 

municipal instituir instrumentos e padrões urbanísticos e ambientais, 

associado a um sistema eficaz de gestão e fiscalização do solo urbano, 

voltados a combater a implantação de loteamentos urbanos que aumentem a 

degradação ambiental e a perda da qualidade de vida nas cidades, bem como 

de promover uma reforma urbana que torne efetivo o direito à cidade, de 

modo a reduzir a desigualdade e a exclusão social nas cidades. 

 

Nesse mirante, Hellmund et al. (2006) e Herzog (2008) engendram que as áreas 

ao longo dos rios se constituem em corredores importantes a serem protegidos e 

também de planejar a proteção e a criação de uma estrutura espacial que visa conciliar a 

preservação ambiental e as expansões urbana e rural.  

Para Trindade (1999) foram estabelecidos dez princípios orientadores, a saber: 

a) acesso a toda a cidade via macro malha viária, b) preservação do ambiente natural no 

meio urbano, c) centro identificável (Praça dos Girassóis) como marco inicial da cidade, 

d) hierarquias público-privadas com edificações municipais, estaduais, federais, rede 

bancária e o comércio, e) flexibilidade na transformação do uso do solo com base na 

expansão ordenada da superfície, f) minimizar o impacto do microclima obedecendo as 

técnicas bioclimáticas (direção dos ventos dominantes, sombreamento, luminosidade, 

conforto térmico e outros), g) estabelecer custos de implantação como base de 

facilidade econômica (economizar custos operacionais com as redes de esgoto, de água 

e energia, pavimentação e equipamentos urbanos devido ao seu traçado arquitetônico 

em forma de grelha), h) garantir à população o acesso ao lago formado pelo Rio 
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Tocantins, i) evitar especializações de funções urbanas promovendo usos mistos e j) 

sistema de transporte eficiente, confortável e de baixo custo operacional com conexões 

entre as linhas expressas (fluxo rápido) e as linhas alimentadoras. 

Pautado nisso, Carvalhêdo et al.  (2009) discorre que a malha viária contava com 

dois eixos principais, que são as avenidas Teotônio Segurado e Juscelino Kubitscheck 

que se dirigem à Praça dos Girassóis, onde estão o Palácio Araguaia e os prédios 

públicos. 

Verifica-se que os princípios orientadores e as fases ocupacionais elaborados 

pelos arquitetos Luis Fernando Cruvinel Teixeira e Walfredo Antunes de Oliveira Filho 

foram balizadores, porém alguns desses princípios e fases não se concretizaram devido 

“o abandono do planejamento urbanístico pelos governantes”, conforme o Plano de 

Regularização Fundiária Sustentável do Governo Municipal de Palmas (2009, p. 31). 

Soma-se à contundência de Brito (2010, p. 102) ao afirmar que “no que tange ao 

planejamento, não podemos generalizar a culpa somente sobre o plano diretor da cidade, 

porque a desordem se deu também em função de uma esfera exterior ao plano, por 

decisões políticas”.    

Destarte, o fulcro do princípio dois embasou-se na proteção, preservação e 

restauração do ambiente natural, onde “os fundos de vale dos ribeirões que nascem na 

Serra do Lajeado e atravessam transversalmente a área urbanizável serão transformados 

em parques lineares, que preservarão suas matas de galeria”, conforme Amaral (2009, p. 

35) e figura 58. 

 O arquiteto Luis Fernando Cruvinel Teixeira (2009)
79

 pontua que: 

 
Em Palmas propusemos algumas soluções urbanísticas sustentáveis propostas 

pelo EIA-RIMA e por consultoria. São elas: [...] a preservação dos fundos de 

vale com espaços verdes paralelos formando extensos parques lineares que 

recortam a cidade e a criação do Parque Ecológico da Serra do Lajeado, 

preservando suas nascentes existentes [...]. 

 

 Walfredo Antunes de Oliveira Filho (2009)
80

 relata que “[...] o desenvolvimento 

proposto da referida malha, adapta-se tanto à morfologia do terreno como a outros 

condicionantes, inclusive permitindo e marcando a existência dos parques lineares [...]”. 

 

 

                                                 
79

Depoimento concedido à Arrais (2009).    
80

Depoimento concedido à Arrais (2009).     
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Figura 58 - Área urbana de Palmas e os espaços verdes 1, 2, 3 e 4 junto aos cursos 

d‟água 

 

Fonte: Plano Urbanístico de Palmas (1994), modificado por Vandervilson Alves Carneiro (julho de 2015) 

  

 Nessa trilha, Arrais (2009, p. 56, grifo nosso) edifica que: 

 
O plano diretor de Palmas, na sua primeira versão, definiu como parte de sua 

estrutura urbana um sistema de parques lineares urbanos. Intencionava 

usar, como estratégia para conservar e preservar a vegetação e a qualidade da 

água, essas faixas verdes ao longo das APP‟s. E mais, promover ou 

incentivar simultaneamente a cultura, o esporte e o lazer aos habitantes desta 

cidade. O que não ficou claro na nova proposta do plano diretor aprovado 

recentemente pela Lei Complementar nº. 155, de 28 de dezembro de 2007. 

 

 Cabe ajuizar que os mencionados espaços verdes projetados em Palmas (TO), 

dispostos ao longo dos corpos hídricos certificam as propostas dos parques lineares 

urbanos apregoados por Little (1990), Friedrich (2007), Travassos (2010), Giordano 

(2000 e 2004), Scalise (2002) e também o Continuum Naturale de Cabral (1980). 

 

3.2.1. Parque Linear Brejo Comprido 

 

Considera-se a área de proteção da Serra do Lajeado, pois, trata-se do local onde 

estão situadas as nascentes que formam o Córrego Brejo Comprido e que percorre o 

sítio urbano de Palmas até desaguar no Rio Tocantins. O referido córrego é o objeto de 

análise da tese. 



184 
 

 
 

Em trabalho de campo realizado no mês de julho de 2015, nota-se que a cidade 

de Palmas apresenta um sistema de drenagem que conta com alguns corpos hídricos que 

recortam o ambiente urbano e que tem suas nascentes na Serra do Lajeado.  

 Esses cursos d‟água que percorrem a zona urbana de Palmas são tributários do 

Rio Tocantins. O espaço urbano em questão está estabelecido à margem da área de 

represamento do Rio Tocantins e que forma o lago da Usina Hidroelétrica Luiz Eduardo 

Magalhães, conhecida pelos tocantinenses como Usina do Lajeado. 

 Dentre os vários córregos que cortam a zona urbana, encontra-se o Córrego 

Brejo Comprido com seus 6,8 km de extensão em perímetro urbano e em área rural 

detém a extensão de 4,56 km. É bom clarear que o mencionado córrego, anteriormente 

desaguava no Córrego Água Fria até a formação do lago da Usina do Lajeado. A 

intervenção sofrida pelo Brejo Comprido fez com que despejasse suas águas 

diretamente no lago, conforme a Governo Municipal de Palmas (2013 e 2014). 

 A área total da Bacia Hidrográfica do Córrego Brejo Comprido é de 61,20 km², e 

que, ao percorrer 11,36 km, em julho de 2015, o curso do mencionado córrego, infere-se 

que 46,10 km² estão em domínio urbano e 15,10 km² estão em zona rural (figura 59). 

 O córrego supramencionado contém em sua área de preservação permanente 

muitas edificações, sendo as principais: o Centro de Convenções do Parque do Povo, o 

Parque Cesamar
81

, o Capim Dourado Shopping, a Estação de Captação e Tratamento de 

Água e a Estação de Tratamento de Esgoto, ambas da extinta Companhia de 

Saneamento do Tocantins - SANEATINS
82

 (figuras 60, 61, 62 e 63). 

Em Palmas, a Lei Municipal nº. 386, de 17 de fevereiro de 1993, em seu artigo 

27, apregoa que os córregos Suçuapara, Prata e Brejo Comprido são considerados como 

áreas verdes de preservação. 

Nesse caminho, a Lei Municipal nº. 1.406, de 16 de dezembro de 2005, diz que 

os objetivos da implantação do Parque Cesamar são: I - proteger o manancial hídrico da 

Microbacia do Córrego Brejo Comprido na área em questão;  II - Preservar o 

patrimônio natural representado pela fauna, flora e paisagem, de modo que possa ser 

utilizado como área de interesse ecológico e de pesquisa científica; III - propiciar o 

desenvolvimento social crescente da comunidade nativa;  IV - Aproveitar as condições 

                                                 
81

O nome do parque é uma homenagem ao advogado geral Cesamar Lázaro da Silva, do Governo 

Municipal de Palmas, falecido em 1996. 
82

Hoje é denominada como ATS - Agência Tocantinense de Saneamento. 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/13882048/art-1-inc-i-da-lei-1406-05-palmas
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/13882021/art-1-inc-ii-da-lei-1406-05-palmas
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/13881985/art-1-inc-iii-da-lei-1406-05-palmas
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/13881949/art-1-inc-iv-da-lei-1406-05-palmas
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peculiares de sua paisagem natural e cultural para o adequado desenvolvimento de 

atividades educativas, de lazer e recreação. 

 

Figura 59 - Bacias urbanas de Palmas (TO) e a área de estudo (Córrego Brejo 

Comprido) 

 

Fonte: Governo Municipal de Palmas (2014), modificado por Vandervilson Alves Carneiro (julho de 

2015) 
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Figura 60 - Infraestrutura da extinta SANEATINS nas margens do Córrego Brejo 

Comprido 

 

Fonte: Acervo da SANEATINS (julho de 2015) 

 

Figura 61 - O Capim Dourado Shopping nas margens do Córrego Brejo Comprido 

 

Fonte: Vandervilson Alves Carneiro (julho de 2015) 
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Figura 62 - O Parque Cesamar em área represada do Córrego Brejo Comprido 

 

Fonte: Vandervilson Alves Carneiro (julho de 2015) 

 

Figura 63 - O Centro de Convenções do Parque do Povo em área vizinha ao lago do 

Córrego Brejo Comprido no Parque Cesamar 

 

Fonte: (A) Vandervilson Alves Carneiro (julho de 2015); (B) Acervo do Governo Municipal de Palmas 

(2014) 
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 Na Lei Orgânica do Município de Palmas (1999), no capítulo II, do artigo 5, diz 

que compete ao município de Palmas prover tudo quanto respeite ao interesse local e ao 

bem-estar de sua população, cabendo-lhe, entre outras, as seguintes atribuições: 

 
[...] VIII - promover o adequado ordenamento territorial, mediante 

planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo 

urbano; [...] XXIII - promover a preservação da flora e da fauna de seu 

território, combatendo qualquer forma de poluição. 

 

O mesmo documento, no artigo 6, destaca que ao município compete, sem 

prejuízo da competência da União e do Estado, observando normas estabelecidas em 

leis complementares tanto federal como estadual: “[...] VI - proteger o meio ambiente e 

combater a poluição em qualquer de suas formas; VII - preservar as florestas, a fauna e 

a flora; [...]” (LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE PALMAS, 1999). 

 Continuando no capítulo VII, do Meio Ambiente, artigo 182, item III que define 

“os espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a 

alteração e supressão permitidas somente através de lei [Resolução CONAMA 

369/2006], vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que 

justifiquem sua proteção; e item VII que estabelece a proteção da fauna e da flora [...]” 

(LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE PALMAS, 1999). 

 No artigo 184, fica pontuado que o município criará unidades de conservação 

destinadas às nascentes e cursos de mananciais que: 

 
“I - sirvam ao abastecimento público; II - tenham parte do seu leito em área 

legalmente protegida por unidade de conservação federal, estadual e 

municipal; III - se constituam, no todo ou em parte, em ecossistemas 

sensíveis, a critério do órgão competente (LEI ORGÂNICA DO 

MUNICÍPIO DE PALMAS, 1999)”. 

 

 Destaca-se também que os parágrafos: 

 
1º - A lei estabelecerá as condições de uso e ocupação, ou sua proibição, 

quando isto implicar impacto ambiental negativo, das planícies de inundação 

ou fundos de vales, incluindo as respectivas nascentes e as vertentes com 

declives superiores a quarenta e cinco por cento; 2º - A vegetação das áreas 

marginais dos cursos d'água, nascentes, margens de lago e topos de morro, 

numa extensão que será definida em lei, é considerada de preservação 

permanente, sendo obrigatória à recomposição, onde for necessário; 3º - É 

vedado o desmatamento até a distância de vinte metros das margens dos rios, 

córregos e cursos d'água (LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE PALMAS, 

1999). 

      

Em Palmas, a Lei Municipal do Meio Ambiente (2001), na parte de Política 

Ambiental, exatamente no artigo 2, entende que no item XII sobre as áreas de 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/14009950/art-2-inc-xii-da-lei-1011-01-palmas
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preservação permanentes que “são áreas onde, devido a sua fragilidade, não é permitido 

o desmatamento, mesmo quando se trata de propriedade particular. Além da fauna 

(animais) e flora (vegetais), elas visam à proteção do solo e da água”.   

No item XIII, as unidades de conservação são as parcelas do território 

municipal, incluindo áreas com características ambientais relevantes, de domínio 

público e privado legalmente constituídas e reconhecidas pelo Poder Público local, com 

objetivos e limites definidos, sob o regime especial de administração, às quais se 

aplicam garantias adequadas de proteção (LEI MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, 

2001).  

O item XIV relata que as áreas verdes especiais são denominadas como áreas 

representativas de ecossistemas criados pelo Poder Público local por meio de 

florestamento e reflorestamento em terra de domínio público ou privado (LEI 

MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, 2001). 

 No artigo 10, a AMATUR - Agência de Meio Ambiente e Turismo
83

 tem as 

seguintes atribuições: “[...] item XII - propor a criação e gerenciamento das unidades de 

conservação, implementando os planos de manejo” (LEI MUNICIPAL DO MEIO 

AMBIENTE, 2001). 

 No capítulo III, artigo 19, os espaços territoriais especialmente protegidos são 

mencionados a seguir: “I - as áreas de preservação permanente; II - as unidades de 

conservação; III - as áreas verdes públicas e particulares, com vegetação relevante ou 

florestada; IV - sítios arqueológicos e paleontológicos” (LEI MUNICIPAL DO MEIO 

AMBIENTE, 2001).  

 Conforme Coriolano et al. (2011, p. 9), 

   
O Município de Palmas determinou, no parágrafo 3º, do artigo 29 de seu 

Plano Diretor, que nas áreas onde foram criadas as UC‟s [Unidades de 

Conservação] “inominadas”
84

, ficariam suspensas todas as licenças para 

parcelamento do solo, regularização fundiária, abertura de vias, instalação de 

equipamentos de qualquer natureza e concessões até que sejam definidos os 

parâmetros de uso e ocupação, plano de manejo e delimitação da área, a fim 

de enquadramento em Unidade de Proteção Integral ou Unidade de Uso 

Sustentável, conforme o caso. 

  

 “Contudo, o que se percebe, é que estas áreas [Unidades de Conservação], 

licenciadas, ou não, estão ocupadas, tendo sido, inclusive, autorizado em uma delas a 

construção de um shopping center [Capim Dourado Shopping]”, conforme preconiza 

                                                 
83

A AMATUR foi extinta e atualmente a Fundação Municipal de Meio Ambiente gerencia as unidades de 

conservação. 
84

Que não atribui um nome específico.  

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/14005946/art-10-inc-xii-da-lei-1011-01-palmas
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/14004865/art-19-inc-i-da-lei-1011-01-palmas
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/14004825/art-19-inc-ii-da-lei-1011-01-palmas
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/14004789/art-19-inc-iii-da-lei-1011-01-palmas
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/14004760/art-19-inc-iv-da-lei-1011-01-palmas
http://www.palmas.to.gov.br/secretaria/secretarias/#collapse-61
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Coriolano et al. (2011, p. 9) e verificado em trabalho de campo no mês de julho de 

2015. 

 Esclarece-se que o artigo 22, informa que as unidades de conservação 

constituem o Sistema Municipal de Unidades de Conservação, o qual deve ser integrado 

aos sistemas Estadual e Federal (LEI MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, 2001). 

 No artigo 24, é constatado que as áreas verdes públicas e as áreas verdes 

especiais serão regulamentadas por ato do Poder Executivo Municipal, com o objetivo 

de melhorar as condições ambientais do Município em questão e possibilitando a 

integração do homem com a natureza (LEI MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, 

2001). 

 Verifica-se também no capítulo III, artigo 83, que a Política Municipal de 

Controle de Poluição e Manejo dos Recursos Hídricos tem por objetivo:  

 
I - proteger a saúde, o bem-estar e a qualidade de vida da população; II - 

proteger e recuperar os ecossistemas aquáticos, com especial atenção para as 

áreas de nascentes e outras relevantes para a manutenção dos ciclos 

biológicos; III - restringir o lançamento de poluentes nos corpos d‟água; IV - 

compatibilizar e controlar os usos efetivos e potenciais da água, tanto 

qualitativa quanto quantitativamente; V - controlar os processos erosivos que 

resultem no transporte de sólidos, no assoreamento dos corpos d‟água e da 

rede pública de drenagem; VI - assegurar o acesso e o uso público às águas 

superficiais, exceto em áreas de nascentes e outras de preservação 

permanente, quando expressamente disposto em norma específica; VII - 

adequar o tratamento dos efluentes líquidos, visando preservar a qualidade 

dos recursos hídricos (LEI MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, 2001). 

 

 No projeto de Lei Complementar nº. 14, de 07 de novembro de 2006 

(promulgado como Lei Complementar nº. 155, de 28 de dezembro de 2007), que dispõe 

sobre a política urbana do município de Palmas (Plano Diretor), o artigo 27 menciona 

que integram o território municipal todas as Unidades de Conservação contempladas no 

SNUC - Sistema Nacional de Unidade de Conservação (2000) e SEUC - Sistema 

Estadual de Unidades de Conservação (2005), especialmente as áreas: 

 
I - sob a tutela Federal: a) Reserva Particular do Patrimônio Natural - RPPN 

Bela Vista; b) Reserva Particular do Patrimônio Natural - RPPN Monte 

Santo. 

II - sob a tutela Estadual: a) Área de Proteção Ambiental - APA Serra do 

Lajeado; b) Área de Contorno da APA Serra do Lajeado; c) Parque Estadual 

do Lajeado. 

 

Conforme o artigo 28, da Lei Complementar nº. 14, de 07 de novembro de 2006 

(promulgado como Lei Complementar nº. 155, de 28 de dezembro de 2007), as 

Unidades de Conservação que foram criadas na área urbana de Palmas (figura 64, grifo 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/13997190/art-83-inc-i-da-lei-1011-01-palmas
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/13997166/art-83-inc-ii-da-lei-1011-01-palmas
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/13997128/art-83-inc-iii-da-lei-1011-01-palmas
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/13997092/art-83-inc-iv-da-lei-1011-01-palmas
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/13997022/art-83-inc-v-da-lei-1011-01-palmas
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/13996987/art-83-inc-vi-da-lei-1011-01-palmas
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/13996954/art-83-inc-vii-da-lei-1011-01-palmas
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nosso), são: I - Unidade de Conservação do Ribeirão Água Fria; II - Unidade de 

Conservação do Córrego Suçuapara; III - Unidade de Conservação do Córrego Brejo 

Comprido; IV - Unidade de Conservação do Córrego da Prata; V - Unidade de 

Conservação do Córrego Tiúba; VI - Unidade de Conservação do Córrego do Machado; 

VII - Unidade de Conservação do Entorno do Lago do Lajeado; VIII - Unidade de 

Conservação das ARNOs
85

; IX - Unidade de Conservação do Córrego Taquari; X - 

Unidade de Conservação do Córrego Santa Bárbara; XI - Unidade de Conservação do 

Bairro Santa Fé - 2ª Etapa; XII - Unidade de Conservação Parque Municipal Serra do 

Lajeado. 

Os parágrafos 5 e 6, do artigo 28, respectivamente, descrevem que as Unidades 

de Conservação criadas pela Lei Complementar nº. 14, de 07 de novembro de 2006 

(promulgado como Lei Complementar nº. 155, de 28 de dezembro de 2007), deverão 

interligar as Unidades de Conservação já existentes, à cota 212 do lago da Usina do 

Lajeado, formando corredores ecológicos; e as Unidades de Conservação criadas pela 

Lei susodita integrarão o SMUC - Sistema Municipal de Unidades de Conservação 

(2001). 

Posteriormente, segundo Santos (2015) e a Lei Municipal nº. 165, de 10 de julho 

de 2008, cria-se a Unidade de Conservação do Córrego Taquaruçuzinho, totalizando assim 

13 (treze) Unidades de Conservação no município de Palmas. 

Nos estudos de Coriolano et al. (2011) e de Santos (2015) observa-se que 

praticamente todas as Unidades de Conservação criadas pela Lei do Plano Diretor de 

Palmas sobrepõem-se às Áreas de Preservação Permanente (APP‟s) situadas ao longo 

dos cursos d‟água, portanto são áreas já protegidas pelo Código Florestal de 2012, que 

estabelece a APP de 30 (trinta) metros para os cursos d‟água de menos de 10 (dez) 

metros de largura, como é o caso do Córrego Brejo Comprido e seus tributários. Haja 

vista, não se enxerga nenhum avanço significativo na ampliação das áreas verdes 

lindeiras do espaço urbano palmense. 

 

 

 

 

 

                                                 
85

ARNO - Área Residencial Noroeste, conforme a Lei nº. 386, de 17 de fevereiro de 1993, que dispõe 

sobre a divisão da Área Urbana da Sede do Município de Palmas em Zonas de Uso.  
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Figura 64 - Mapeamento das Unidades de Conservação em Palmas (TO) 

 

Fonte: Lei Complementar nº. 14, de 07 de novembro de 2006 (promulgado como Lei Complementar nº. 

155, de 28 de dezembro de 2007) 
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Cabe esclarecer que os corredores ecológicos mencionados pela Lei 

Complementar nº. 14, de 07 de novembro de 2006 (promulgado como Lei 

Complementar nº. 155, de 28 de dezembro de 2007), referem-se a “faixa verde linear” e 

às “áreas verdes lindeiras
86

 a corpos d‟água no meio urbano”, ditos por Arrais (2009, p. 

18 e 46) e, também mencionados como “corredores verdes” e “caminhos verdes” 

(TELLES, 1997; ROCHA, 2011; VIEIRA, 2007; CANGUEIRO, 2006; HERZOG, 

2008). Essas áreas são descritas por Cabral (1980) como um continuum naturale em 

ambiente urbano e como greenways ou parques lineares por Travassos (2010), Giordano 

(2000 e 2004), Scalise (2002), Little (1990) e Friedrich (2007).  

No artigo 40, as áreas verdes são delimitadas pelo Governo Municipal de 

Palmas, indicadas e averbadas nas plantas e memoriais descritivos de loteamento e 

glebas, destinando-se à implantação ou preservação de arborização, ajardinamento, lazer 

e recreação; visando assegurar boas condições ambientais e paisagísticas para a cidade e 

contato da população com a natureza, conforme a Lei Complementar nº. 14, de 07 de 

novembro de 2006 (promulgado como Lei Complementar nº. 155, de 28 de dezembro 

de 2007).  

O artigo 70, da Lei Complementar nº. 14, de 07 de novembro de 2006 

(promulgado como Lei Complementar nº. 155, de 28 de dezembro de 2007), versa sobre 

a política habitacional, relatando que o Governo de Palmas deverá manter atualizado um 

cadastro único de habitação, priorizando “[...] item II - a remoção das habitações 

localizadas em áreas de risco, em áreas de preservação permanentes, em áreas verdes e 

em unidades de conservação [...]”. 

O artigo 97, no tópico da regulação fundiária, no parágrafo único, enfatiza que 

nenhuma regularização fundiária será promovida em áreas de risco ou em zonas 

especiais de interesse ambiental, pois, esses assentamentos devem ser transferidos para 

áreas adequadas, de acordo com a Lei Complementar nº. 14, de 07 de novembro de 

2006 (promulgado como Lei Complementar nº. 155, de 28 de dezembro de 2007). 

Observa-se em Vasconcellos (2006), Fighera (2005), Memorial Descritivo de 

Palmas (GRUPOQUATRO, 1989) e o Plano Básico de Palmas (GRUPOQUATRO, 

1989) que durante a implantação da cidade de Palmas, os arquitetos [Luis Fernando 

Cruvinel Teixeira e Walfredo Antunes de Oliveira Filho] consideraram a zona verde 

                                                 
86

Trata-se de uma área fitogeográfica que acompanha os cursos d‟água, os lagos, as lagoas ou os 

reservatórios.  
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como de preservação da fitogeografia e dos córregos para o usufruto de populares na 

forma de atividades de lazer e de recreação. 

De acordo com Xavier (2007, p. 51), pois, 

 
Esta configuração espacial atendia aos preceitos ecológicos que permearam o 

planejamento, que recomendavam o convívio harmônico entre a população e 

o ambiente físico e foi determinante no processo de escolha da localização da 

nova capital [Palmas]. 

 

Nos estudos realizados por Velasques et al. (2015), Guarda (2006), Kran et al.  

(2006), Moraes (2003), Carvalhêdo (2011), Magnavita (2001) e Bazolli (2007) sobre o 

Município de Palmas, embora criado de forma ordenada, apresentou e ainda apresenta 

um forte crescimento periférico, principalmente em áreas de preservação ambiental. 

Também há pressão imobiliária pelas áreas centrais onde estão as áreas verdes ao longo 

dos cursos hídricos. 

“Desde o princípio se intitula Palmas como a cidade ecológica, por seus 

gestores, mas o que se observa é justamente um contrassenso, pois a prática nega a 

titulação [dada]” (BARREIRA, 2009, p. 134). 

Nesse elã ambiental,  

 
Entendemos que o “manto ecológico-ideológico” que transformou e externou 

a ideia de Palmas como a “capital ecológica do ano 2000”, hoje é muito 

pequena para cobrir sua própria contradição. O manto foi degradado e o rosto 

da cidade apresenta suas cicatrizes sócio-econômica-ambientais e se faz 

manchete de jornais espalhados por todo o país (LIRA, 1995, p. 70). 

  

 Continuando nessa linha, em rápido “garimpo” realizado em julho de 2015 nos 

sites do Jornal do Tocantins e do Jornal O Girassol, depara-se então com as notícias a 

respeito do Córrego Brejo Comprido e que segue conforme a figura 65. 

 Arrais (2009) e Araújo et al. (2013) complementam as argumentações de 

Barreira (2009) e Lira (1995) sobre a questão da “Capital Ecológica”, pois, além disso, 

frisam veementemente que desde a implantação da cidade de Palmas, seja por 

ocupações e construções de rodovias, as intervenções urbanas produziram impactos 

ambientais em trechos das microbacias do Córrego Brejo Comprido, do Córrego 

Suçuapara e outros.  

 O estudo de Carvalhêdo (2011, p. 67) relata que “as matas ciliares junto aos 

ribeirões deveriam ser preservadas formando faixas verdes, entremeadas às quadras 

destinadas à edificação”. 
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Figura 65 - Noticiário palmense sobre o Córrego Brejo Comprido         

 

Fonte: Jornal do Tocantins (2015) e Jornal O Girassol (2011) 

Organização: Vandervilson Alves Carneiro (2016) 

 

 Realmente, “não há dúvidas quanto ao valor ambiental das APP‟s e dos 

benefícios que sua conservação traz ao meio ambiente urbano” (Souza et al., 2014, p. 

13), mas é um “lugar marcante na cidade, tanto do ponto de vista social quanto do 

aspecto urbano e ambiental, o Brejo Comprido e sua considerável faixa verde urbana se 

destacam como fator de identidade e de contato com a natureza, no grande complexo 

urbano da cidade de Palmas” (ARRAIS, 2009, p. 146).  

No trabalho de campo (julho de 2015) verificou-se que nos arredores do Parque 

Cesamar e ao longo do Córrego Brejo Comprido, tanto no rural como no urbano, que há 

usos, ocupações e impactos diversos (figura 66). No rural, viu-se a ausência de trechos 

sem a presença de vegetação ciliar, pontos assoreados, queimadas, trechos solapados 
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nas margens, patrolamento
87

 de vias vicinais e edificações produzidas por sitiantes e 

chacareiros. Em trecho urbano, o córrego em questão apresenta uma circunvizinhança 

composta por quadras residenciais e comerciais e, também por vias públicas como: a 

rodovia (TO-050) e as avenidas NS-10, Teotônio Segurado, LO-05 e Juscelino 

Kubitschek e uma intervenção direta em seu curso, o represamento para a construção do 

Parque Cesamar. 

 

Figura 66 - Croqui do trabalho de campo ao longo do Córrego Brejo Comprido (de 

montante à jusante) 

 

Fonte: Governo Municipal de Palmas (2014), modificado por Vandervilson Alves Carneiro (julho de 

2015) 

 

Nos estudos de Coriolano et al. (2011, p. 9), a Lei Municipal nº. 1.011 de 2001 

destaca que o zoneamento ambiental consiste: 

  
Na identificação de zonas do território do Município [de Palmas], de modo a 

subsidiar a implantação de atividades bem como indicar ações para a 

proteção e melhoria da qualidade de vida e do ambiente, considerando as 

                                                 
87

Abertura e nivelamento de estradas rurais com patrola ou patrol (maquinário motonivelador). 
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características e/ou atributos dessas zonas, acrescendo que as zonas de uso e 

ocupação do solo urbano e rural, serão definidas em conformidade com os 

estudos realizados para este fim, de acordo com a destinação predominante 

da área, devendo ser levado em consideração, além da predominância de uso, 

os aspectos físicos, biológicos, econômicos e culturais. 

  

 Segundo a Lei Complementar nº. 58, de 16 de setembro de 2002, que institui o 

Macrozoneamento Territorial do Município de Palmas, menciona no artigo 2, parágrafo 

I, que o  macrozoneamento divide-se em áreas urbana, rural e de preservação, 

definindo-se o uso e ocupação predominantes. O item áreas de preservação do 

macrozoneamento encontra-se em concórdia com a legislação ambiental local, ou seja, a 

Lei Municipal nº. 1.011 de 2001. 

Porém, os estudos técnicos para o Plano Municipal de Saneamento Básico do 

Governo Municipal de Palmas (2014, p. 15, volume III) revelam que o Córrego Brejo 

Comprido:  

 
Serve de manancial de abastecimento para a população e de “válvula” de 

descarte de efluentes tratados, não tratados e ainda de resíduos sólidos. Por 

estas razões, o Brejo Comprido apresenta diferentes intervenções antrópicas, 

com diversos efeitos da urbanização sobre esse canal fluvial. 

 

Vergara et al. (2014, p. 4064) alinhavam que o Córrego Brejo Comprido: 

  
Sofre grandes pressões de seu entorno, dentre as quais se destacam a 

expansão da malha urbana, construção de obras viárias e erosões decorrentes 

de grandes volumes de água descarregados pela rede de macro drenagem, em 

sua porção urbana, e a degradação das Áreas de Preservação Permanente 

(APP‟s), em área rural. 

 

Arrais (2009, p. 74, grifo nosso) diz que a “zona rural é uma área marcada pelas 

nascentes. No processo de implantação da cidade [de Palmas] destinaram-se vários 

loteamentos para chácaras
88

, em 1990, alterando consideravelmente as áreas de APP‟s 

do Brejo Comprido”.  

Nas adjacências do Córrego Brejo Comprido, segundo os relatos de Souza et al. 

(2014, p. 6), “verificou-se a existência de pequenas propriedades rurais [...], no total de 

23 propriedades, no entanto, por não haver cadastro junto ao órgão outorgante, não foi 

possível estimar a retirada de água destinada a este uso na microbacia”.  

Também são destacados os seguintes impactos: a retirada de material inerte para 

aterro (cascalho), construções de estradas vicinais e rodovias, implantação de 

condomínios, construção de galerias de águas pluviais, implantação de clubes, 

                                                 
88

Área rural loteada em 1990 pela ITERTINS - Instituto de Terras do Estado do Tocantins.  
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desmatamento para implantação de culturas e pastagens, assoreamento, barramento do 

córrego, retirada de água clandestina, queimadas e lançamentos clandestinos de resíduos 

sólidos e líquidos, conforme a SEMATUR (2005), Vergara et al. (2014), Arrais (2009), 

o trabalho de campo realizado em julho de 2015 e as figuras 67 e 68. 

 

Figura 67 - Panorama da situação ambiental do Córrego Brejo Comprido (área 

montante) 

 
Fonte: Vandervilson Alves Carneiro (julho de 2015) 

 

 Nesse mote, Coriolano et al. (2011, p. 7) alicerçam que: 

 
As áreas atribuídas como unidades de conservação [de Palmas], 

especialmente aquelas localizadas na área urbana, possuem ainda, amostras 

representativas da vegetação do Cerrado e rica biodiversidade, mas devido ao 

descaso do Poder Público, e da falta de uma definição do que se pretende 

proteger, tem sofrido impactos de diversas ordens. 

 

 As diretrizes da Resolução CONAMA nº. 369 de 2006, do Estatuto da Cidade de 

2000, do Plano Diretor de Palmas de 2007, do Código Florestal de 2012 e de leis 

correlatas tanto do Município de Palmas como do Estado do Tocantins expõem com 

clareza suas finalidades precípuas de organizar o desenvolvimento urbano nas escalas 
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municipal, estadual e nacional, mediante a regulamentação dos artigos 182 e 183 da 

Constituição Federal de 1988, com regras gerais que atendam o bem coletivo, a 

segurança, o bem-estar dos cidadãos e o equilíbrio ambiental, mas isso não corresponde 

ao panorama visto nas figuras 60, 61, 62, 63, 67 e 68 em trabalho de campo realizado 

em julho de 2015 ao longo do Córrego Brejo Comprido. 

 

Figura 68 - Panorama da situação ambiental do Córrego Brejo Comprido (área jusante) 

 

Fonte: Vandervilson Alves Carneiro (julho de 2015) 

 

 Isso deixa evidente “o processo de urbanização no mundo contemporâneo, 

expressão da acentuação dos papéis urbanos sob o industrialismo e de novas formas de 

produção e consumo da e na cidade, tem provocado o aprofundamento das contradições 

entre o ambiental e o social nos espaços urbanos” (SPÓSITO, 2003, p. 295). 

 Nesse sentido, Santos (1999, p. 273) assevera que, “cada lugar é, ao mesmo 

tempo, objeto de uma razão global e de uma razão local, convivendo dialeticamente”. 
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 Mesmo assim, 

 
Como toda aglomeração urbana está de alguma forma associada a uma rede 

hidrográfica, verifica-se que de norte a sul do país, a preservação das matas 

ciliares tem sido adotada como parâmetro para a ocupação territorial nos 

planos diretores municipais, tornando-se um importante instrumento para a 

garantia de estoques de “áreas verdes” para uso público (SOUZA et al., 2014, 

p. 3). 

 

 O debate é incansável, acerca das Áreas de Preservação Permanente localizadas 

em espaço urbano, entre urbanistas que defendem a área non aedificandi do 

Parcelamento do Solo Urbano - Lei nº. 6.766 de 1979 e ambientalistas que lutam pela 

aplicação dos limites das áreas de preservação permanente ao longo e ao redor dos 

corpos hídricos conforme o Código Florestal de 2012. O prisma municipal de Palmas 

direciona para a ocupação das APP‟s que deveriam conter mata ciliar, mata de galeria e 

corpos hídricos resguardadas da pressão urbana. 

 Nesse embate, concorda-se com Ferreira (2006) na aplicabilidade do Código 

Florestal de 2012 também às zonas urbanas, pois, 

 
Uma das soluções para salvar estes cursos d‟água remanescentes nas áreas 

urbanas de maneira sustentável é a implantação de parques lineares. Estes 

parques podem solucionar o problema a partir de uma nova maneira de ver a 

ocupação dos fundos de vales: um espaço onde a água é uma aliada de 

destaque na solução integrada com os aspectos ambientais, sociais, 

econômicas e culturais (CASTRO, 2016, p. 1).  

  

 Continuando, 

 
Além das UC‟s, existem no Brasil, por força de lei, outras áreas que devem 

ser protegidas sempre, independentemente de sua localização no território, 

como as margens de rios, nascentes e topos de morro, entre outras. Essas 

áreas são consideradas Áreas de Preservação Permanente (APP‟s), 

independentemente de estarem em áreas rurais ou urbanas, em terras 

particulares ou públicas. [...] As APP‟s são áreas que tem um papel crucial na 

prevenção de riscos de enchentes e desbarrancamentos. Da mesma forma, as 

UC‟s, além de proteger a biodiversidade também assumem uma importância 

muito grande na proteção dos recursos hídricos, no controle da erosão e na 

proteção de ecossistemas frágeis como encostas, topos de morro e mananciais 

hídricos, atributos essenciais para garantir o bem estar das populações 

humanas (SCHAFFER et al., 2011, p. 84). 

  

 Cabe salientar que diante da falta de planejamento dos tipos de uso e de 

ocupação do solo nas adjacências de córregos em meio à urbanização, os parques 

lineares tornam-se uma solução para minimização dos impactos e recuperação destas 

áreas de APP‟s. 
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 Nessa matéria, alia-se a Coriolano et al. (2011, p. 6) quando afirma que: 

 
A cidade, para cumprir suas funções sociais, deverá, portanto, garantir a 

todos os cidadãos, indistintamente, o direito e a garantia ao meio ambiente 

equilibrado, à moradia, à terra urbana, ao saneamento e infraestrutura, ao 

transporte e serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, tanto para as gerações 

presentes, quanto para as futuras gerações. 
  

 Enfatiza-se que a categoria de parque linear como unidade de conservação não 

está prevista no SNUC (2000) e nem no SEUC do Tocantins (2005). Também, informa-

se que Palmas tem uma Política Ambiental (Lei nº. 1.011 de 2001), mas ainda não 

possui seu SMUC - Sistema Municipal de Unidades de Conservação. 

 Salienta-se que nas municipalidades, em especial Palmas (TO), a criação de 

algumas Unidades de Conservação (o caso do Córrego Brejo Comprido), em áreas 

urbanas e privadas deve respeitar não somente o SNUC (2000), mas também o Estatuto 

da Cidade (2001) e demais leis infraconstitucionais conexas para que se alicercem as 

políticas urbana e ambiental. 

 Nesse viés, a Unidade de Conservação do Córrego Brejo Comprido apresenta os 

quesitos necessários para a implantação de parque linear, do trecho compreendido entre 

a Serra do Lajeado até a orla do Rio Tocantins, ancorado pelas Áreas Especiais de 

Interesse Ambiental (AEIA) do Plano Diretor de Palmas de 2007. 

 O Córrego Brejo Comprido trata-se de uma Unidade de Conservação prevista no 

Plano Diretor de Palmas (2007), mas a questão de implantação da categoria de parque 

linear em Palmas ainda não é uma realidade. Esse cenário fomenta o emprego de duas 

expressões cotidianas, utilizadas por especialistas, que são: parques de papel e parques 

virtuais. 

 Concorda-se com Pimentel (2008), Dourojeanni (2002) e Brito 2000, pois, existe 

mais vontade política para criar parques do que para gerí-los. O que se tem observado é 

que o processo de implantação efetiva, que envolveria as consequentes 

responsabilidades política, legal e financeira na sua conservação e manejo, não avança, 

criando os chamados parques de papel, ficções jurídicas que não tem implantação na 

realidade social na qual estão inseridos; ou os denominados parques virtuais, cuja 

implantação limita-se a desenhos em mapas oficiais, conforme definem Terborgh et al. 

(2002).  

 Mesmo assim, carece de um novo olhar no ambiente urbano que aponte a 

direção da figura do parque linear como uma intervenção, uma medida de tratamento 
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dos córregos urbanos, “tornando as APP‟s, a referência de muitas das ações 

paisagísticas mais relevantes da atualidade” (SOUZA et al., 2014, p. 3). 
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CAPÍTULO 4 - O PROCESSO DE VERTICALIZAÇÃO E OS PARQUES 

LINEARES  

  

 Em Chicago (Estados Unidos) surgiu uma nova imagem de cidade vertical, que 

substituiu o madeiramento do tipo balloon frame (gaiola com ripas e uso de pregos 

metálicos) por estruturas de ferro fundido em fins de século XIX (figura 69). Esse 

cenário propiciou uma grande demanda imobiliária que fez surgir o arranha-céu 

(skycraper). Além disso, decorreram muitos fatores aliados à expansão do processo de 

acumulação capitalista, provocando um incomparável crescimento da população urbana, 

concentração de recursos financeiros e de capitais industriais (SINGER et al., 1954; 

ALMEIDA, 2004; NUNES, 2014; BAHLS, 1998). 

 

Figura 69 - Chicago (Estados Unidos): (A) edificação em madeira e (B) edificação em 

ferro fundido 

 

Fonte: Singer et al. (1954) 

 

 Também devem ser destacados os progressos da técnica construtiva, com o 

emprego do ferro fundido e, depois, o concreto armado e a invenção do elevador, em 

1954, por Elisha Graves Otis
89

, trazendo à cena a possibilidade de multiplicação do 

espaço aéreo e a sucessiva reprodução do solo urbano (COUTO, 2000; ALMEIDA, 

2004; SANTOS, 2008; NASCIMENTO, 2000). 

 

                                                 
89

Elisha Graves Otis (1811 - 1861), inventor estadounidense do elevador de segurança em 1853 e, a partir 

daí o uso de elevadores como meio de transporte de passageiros começou a se popularizar. 

http://http/www.arq.ufsc.br/arq5661/trabalhos_2009-1/casa_madeira/balloon.html
http://http/www.arq.ufsc.br/arq5661/trabalhos_2009-1/casa_madeira/balloon.html
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 Somekh (1997, p. 20) enfatiza que o processo de verticalização,  

 
[Trata-se da] multiplicação efetiva do solo urbano, possibilitada pelo uso do 

elevador. A essa ideia associam-se a característica da verticalidade, o 

aproveitamento intensivo da terra urbana (densidade) e o padrão de 

desenvolvimento tecnológico do século XX, demonstrando-se a relação 

verticalização/adensamento. 

 

 Ramires (1997, p. 5) diz que:  

 
Verticalizar significa criar solos, sobrepostos, lugares de vida dispostos em 

andares múltiplos, possibilitando, pois, o abrigo em um local determinado, de 

maiores contingentes populacionais do que seria possível admitir em 

habitações horizontais e, por conseguinte valorizar e revalorizar estas áreas 

urbanas pelo aumento potencial de aproveitamento. 

  

 Corrobora-se com Sposito (1991, p. 55) ao ser definido a verticalização da 

seguinte forma:  

 
A verticalização é uma forma peculiar de expansão territorial urbana, pois 

através dela uma fração diminuta do território da cidade, via incorporação - 

construção de uma edificação de vários pavimentos - multiplica-se, 

desdobrando-se tantas vezes, quantas forem os números de pavimentos. 

 

 Em suma, a verticalização é:  

  
[...] um processo intensivo de reprodução do solo urbano, oriundo de sua 

produção e apropriação de diferentes formas de capital, principalmente 

consubstanciado na forma de habitação, como é o caso do Brasil. Além da 

associação junto às inovações tecnológicas, que interferem no processo, 

alterando a paisagem urbana (MENDES, 1992, p. 30). 

 

 Nessa perspectiva, Zakia (2011, p. 34) considera que: 

 
O arranha-céu tornou-se símbolo por excelência da modernidade. A pujança 

econômica e os avanços tecnológicos da indústria da construção civil 

identificavam-se com a nova tipologia da arquitetura verticalizada, produzida 

pela latente potência mundial dos Estados Unidos da América. 

 

 Nas últimas décadas do século XIX e nas décadas iniciais do século XX, tanto 

em Chicago como em Nova Iorque, 

 
O edifício vertical é uma das expressões mais legítimas do movimento 

moderno: alto, isolado das divisas, livremente dispersos em uma área 

preferencialmente verde, ele foi o grande modelo de ruptura com a escala da 

cidade. A associação entre os interesses econômicos dos proprietários de 

terra urbana, dos empreendedores imobiliários e dos construtores - mediada 

pela idealização de morar ou trabalhar em pavimentos elevados, o que 

garantiu amplo mercado comprador - fez do edifício e do automóvel os 

grandes personagens da configuração da cidade moderna (KUCHPIL, 2008, 

p. 63). 
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 Continua Kuchpil (2008, p. 66) assegurando que: 

 
A inserção do edifício na cidade é, portanto, determinante nas relações entre 

espaço público e espaço privado, não só do ponto de vista físico-geográfico, 

mas, sobretudo, no seu papel de geração de usos urbanos, proteções urbanas, 

interferências, barreiras, na geração de opressão, fruição espacial, estética e 

conforto, qualidade da paisagem, enfim, na geração de alguns dos mais 

importantes atributos que definem a vida urbana. 

  

 Dessa forma, nota-se que tanto Nova Iorque como Chicago a partir do final do 

século XIX “[...] se tornavam cada vez mais escuras, sendo consideradas as duas 

cidades laboratório na construção dos arranha-céus” (NASCIMENTO, 2000, p. 109) 

(figuras 70, 71 e 72). 

 Concorda-se com a afirmação de Gomes (2009, p. 2), pois, 

  
No processo de produção e reprodução do espaço urbano, alteram-se partidos 

arquitetônicos, padrões das edificações, criam-se novos arquétipos urbanos, 

signos/símbolos que apresentam, imprimem novas significações no espaço, 

reordenam-se e/ou reorganizam-se os usos de áreas, ruas e/ou bairros. 

 

 

Figura 70 - Edifícios em Chicago: (A) Leiter Building I (1879) e (B) Home Insurance 

Building (1880) 

 

Fonte: (A) https://structurae.net/structures/first-leiter-building (2016) e (B) 

https://chicagology.com/goldenage/goldenage076/ (2016) 

 

 

 

 

 

https://structurae.net/structures/first-leiter-building
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Figura 71 - Edifícios em Nova Iorque: (A) Flatiron Building (1902) e (B) Woolworth 

Building (1880) 

 
Fonte: (A) http://commercialpropertycashflow.com/aikmk/flatiron-building-desktop-wallpaper (2016) e 

(B) https://en.wikipedia.org/wiki/Woolworth_Building (2016) 

 

 

Figura 72 - Edifício Empire State Building
90

 (Nova Iorque, 1931) 

 

Fonte: http://www.fiddlersgreen.net/models/buildings/empire-state.html (2016) 

                                                 
90

A mais famosa representação da cultura popular do edifício Empire State Building foi em 1933, com o 

filme King Kong, no qual o personagem-título, um gorila gigante, sobe até o topo para fugir de seus 

captores, mas cai para a morte. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Woolworth_Building
http://www.fiddlersgreen.net/models/buildings/empire-state.html
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 Assevera-se também que: 

 
No conjunto dessas estratégias, o capital garante a sua reprodução, de forma 

mais acelerada, por criar símbolos, ícones, status e “necessidades”, como os 

parques, as praças, o “verde”, o lazer, os condomínios murados, os bairros 

jardins, e ofertar aos que podem pagar, que são “seduzidos” pelas estratégias 

de marketing, enquanto os demais lugares parecem aumentar suas carências 

por não terem tais “símbolos” e/ou equipamentos (GOMES, 2009, p. 3). 

 

 “Em fins de século XIX, a Escola de Chicago
91

 incorpora o espírito emblemático 

da arquitetura ao despontar como precursora das estruturas em esqueleto de aço, 

obtendo conquistas técnicas fundamentais para o desenvolvimento da arquitetura” 

(COUTO, 2000, p. 34).  

 Em conformidade com o exposto, tanto Garrefa et al. (2011) como Morigi et al. 

(2016) são contundentes ao afirmarem que o processo de verticalização urbana teve 

início no final do século XIX, com a invenção do concreto armado e do elevador.   

 Nos países sul-americanos, como o Brasil, o processo de constituição de 

edifícios estabeleceu-se em São Paulo, nas décadas iniciais do século XX, precisamente 

nas décadas de 1910 e 1920, em que as primeiras construções se concentravam na área 

central da capital (figura 73), conforme os trabalhos realizados por Santos (2010 e 

2011), Casaril et al. (2007), Morigi (2016), Ramires (1997 e 1998), Mendes (1992) e 

Tows (2010). 

 “A verticalização é a resultante no espaço construído, de uma valorização do 

capital: do fundiário ao financeiro, do imobiliário ao estritamente produtivo estando, 

portanto, o processo sujeito as condições do mercado imobiliário” (KUCHPIL, 2008, p. 

77). 

 Conforme Fischer (1994, p. 69), 

 
É neste cenário de crescimento avassalador, de mudanças e transformações 

políticas, econômicas e sociais que na primeira década do século XX se 

perceberá o processo de verticalização, em São Paulo e Rio de Janeiro e 

posteriormente para as demais cidades brasileiras [exemplos: Goiânia (GO) e 

Palmas (TO)]. 

 

 Para Morigi et al. (2016) e Fresca (2004), as construções de edifícios de vários 

pavimentos começaram a ser expandida na década de 1920, no contexto do processo de 

substituição industrial das importações, tendo como destaque a cidade de São Paulo,          

que passou por transformações significativas vinculadas às inovações técnicas na área 

                                                 
91

A Escola de Chicago de arquitetura e urbanismo foi preponderante no desenvolvimento da cidade no 

final do século XIX, ou seja, a responsável pelo surgimento dos arranha-céus.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Arquitectura
https://pt.wikipedia.org/wiki/Urbanismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XIX
https://pt.wikipedia.org/wiki/Arranha-c%C3%A9u
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da construção civil, às mudanças no sistema bancário com expansão do crédito para 

aquisição de imóveis, nas imposições culturais de uma nova forma de morar e dentre 

outras. 

 

Figura 73 - Edifícios da capital paulista: (A) Guinle (1913), (B) Sampaio Moreira 

(1924), (C) Rolim (1928) e (D) Martinelli (1929) 

 

Fonte: https://sampahistorica.wordpress.com/2014/04/10/qual-foi-o-primeiro/ (2016) 

 

 Segundo Casaril et al. (2007, p. 170), “a verticalização brasileira só despertou o 

interesse de estudiosos a partir da década de 1980”. Enfatiza-se ainda que: 

 
As cidades médias após a segunda metade do século XX e pequenas 

(especialmente a partir da década de 1990) passaram a apresentar um 

acentuado processo de urbanização, acompanhados em alguns casos pela 

verticalização, sendo atribuída à difusão de valores e interesses econômicos 

voltados à diversificação dos investimentos, tendo inspiração até certo ponto 

na busca pela modernidade (CASARIL et al., 2007, p. 171).  

  

 Casaril et al. (2007, p. 171) destacam “a década de 1920 como o marco temporal 

da origem da construção de edifícios brasileiros”. Souza (1994) e Casaril et al. (2007) 

complementam que nesta década de 1920 ocorreram em território brasileiro uma certa 

expansão de indústrias de bens de produção, que produziam aço e, por sua vez, 

contribuíram para a verticalização, formando monopólios/oligopólios. Nessa ótica, o 

processo de verticalização garantiu lucros acima da média do mercado para estas 

indústrias. A produção do edifício realizou a reprodução de múltiplas formas do capital, 
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emergindo daí o interesse na expansão da verticalização (SOUZA, 1994; CASARIL et 

al., 2007). 

 Apoia-se os dizeres de Casaril et al. (2007, p. 177), pois, 

 

[...] a década de 1980, representou uma etapa de forte expansão da 

verticalização nas principais cidades brasileiras. Inicialmente em São Paulo e 

Rio de Janeiro. [...] agora tal processo foi estendido para cidades como Belém 

(PA), Santa Maria (RS), Porto Alegre (RS), Florianópolis (SC), Uberlândia 

(MG), Natal (RN), Maringá (PR), Londrina (PR), [Goiânia (GO), Palmas 

(TO)], dentre outras.  

 

 Pontuam ainda que “a partir de então ocorreu uma aceleradíssima construção de 

edifícios nas mais distintas cidades brasileiras [exemplos: Goiânia (GO) e Palmas (TO)] 

e de tamanhos diferentes como caminho eficaz da população proteger seus rendimentos, 

e garantindo as construtoras e incorporadoras gigantescos lucros” (CASARIL et al., 

2007, p. 177).  

 Cabe relatar que na literatura brasileira sobre as cidades, o processo de 

verticalização recebe um papel relevante, principalmente na senda geográfica. A 

pesquisadora Damiani (1999, p. 124) destaca os momentos dessa literatura, enfocando 

aspectos bem representativos desse debate a respeito da verticalização. São eles: 

 
a) a consideração da renda fundiária urbana, as formas de negócios que ela 

sugere o espectro das classes sociais que dela deriva, as formas de segregação 

urbana que produz; b) a partir da consideração anterior, o estudo do processo 

de verticalização na definição das grandes cidades, os agentes e indústrias 

envolvidos, as leis e normas que desencadeia; c) a produção dos 

equipamentos urbanos e dos meios de consumo coletivos, o significado desta 

produção para a acumulação do capital e a consideração dos investimentos e 

estratégias do Estado para sua realização; d) o planejamento urbano e as 

políticas urbanas, com todo arsenal de códigos, leis e normas que reúnem 

movidos, principalmente, a partir das grandes cidades. Entre as políticas se 

destacam a política habitacional e as referentes à descentralização urbana; e) 

a crítica ao urbanismo moderno e às formas de reurbanização das cidades. 

 

 De acordo com Morigi et al. (2016, p. 49), 

 
O processo de verticalização das cidades brasileiras é um processo que não 

está restrito às metrópoles e grandes cidades. Este se encontra presente 

também nas cidades médias e pequenas. A partir da década de 1980 o 

interesse por essa temática tem se ampliado tornando-se objeto de 

investigação por diferentes profissionais, dentre eles destacamos, os 

engenheiros, urbanistas, arquitetos, sociólogos e geógrafos que em suas 

pesquisas apresentam diferentes enfoques de análises. 
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 Em consonância com Nunes (2014, p. 47),  

 
O processo de verticalização das cidades vem sendo estudado como um tema 

interdisciplinar por diversos pesquisadores interessados na dinâmica das 

cidades; os estudos no Brasil iniciaram-se com foco nas metrópoles e grandes 

cidades e, posteriormente, foram direcionados para cidades médias e 

pequenas. 

 

 É alicerçado por Souza (1994, p. 129) que a verticalização constitui-se "[...] 

numa especificidade da urbanização brasileira [...]", pois "[...] em nenhum lugar do 

mundo o fenômeno se apresenta como no Brasil, com o mesmo ritmo e com a mesma 

destinação prioritária para a habitação". 

 Bellorio (2013, p. 14, grifo nosso) apresenta que: 

 
A verticalização no Brasil foi desencadeada a partir do início do século XX, 

primeiramente no Rio de Janeiro e em São Paulo, sendo pontuado 

posteriormente em outras cidades de porte grande e médio. Em Goiânia, os 

primeiros edifícios começam a ser vistos no final de 1950, localizados na 

região central da cidade. Mas foi a partir do final da década de 1960 que a 

verticalização assumiu dimensões maiores, sendo o Brasil considerado o país 

com maior quantidade de habitações verticais. 

  

 Nesse diapasão, Martins et al. (2010, p. 6, grifo nosso) enfatizam que “a 

espacialização do número de apartamentos por bairros demonstra uma clara 

concentração do processo de verticalização nos setores de maior poder aquisitivo, que 

se encontram nas regiões central e sul da Capital [do Estado de Goiás]”. 

 Pimentel et al. (2013, p. 8, grifo nosso) explanam que: 

 
Em Palmas [TO], o fenômeno da “periferização” e todos os mecanismos de 

acúmulo de terras por particulares, determinaram o surgimento dos grandes 

vazios urbanos centrais que dificultou a implantação e manutenção da 

infraestrutura da cidade, a qual se torna praticamente inviável. Isto fez com 

que o mercado imobiliário voltado para edifícios residenciais 

multifamiliares (verticalizados) fosse fomentado de tal forma que alguns 

lotes residenciais unifamiliares obtivessem a autorização do poder público 

para se tornar multifamiliares, havendo alteração na lei do uso do solo e 

coeficiente de aproveitamento das áreas.  

 

 Relatam ainda que: 

 
A partir de 2009, esta realidade vem modificando a paisagem urbana em 

Palmas [TO]. A construção de edifícios multifamiliares tem sido responsável 

pelo aumento da oferta de unidades de apartamentos em construções 

verticalizadas localizadas na Região Central. Destinados sobretudo para a 

classe média, os novos empreendimentos que surgiram em Palmas desde 

então vem mudando não apenas a paisagem, mas introduzindo uma novidade 

no modo de morar na capital do Tocantins (PIMENTEL et al., 2013, p. 8, 

grifo nosso).  
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 Em Silva (2008, p. 16), “[...] a intensificação da verticalização não é decorrente 

apenas da demanda por habitações, mas de uma rede de relações econômicas, sociais, 

técnicas que se entrelaçam criando novas paisagens na cidade”. Cabe ponderar que 

“esse modo de ocupação da cidade vem ocorrendo gradativamente desde a década de 

1920, no entanto, os estudos sobre o tema da verticalização só ganharam ímpeto a partir 

da década de 1980, devido à intensificação do fenômeno nas metrópoles brasileiras” 

(SILVA, 2008, p. 16/17).  

 Os estudos de Ramires (1997) mostram que a produção de edifícios de múltiplos 

pavimentos, também chamada de “verticalização”, é um fenômeno que tem marcado a 

paisagem urbana das grandes cidades e metrópoles brasileiras desde os anos de 1920. 

 Percebe-se que esse formato de produção do espaço urbano caracterizada pela 

“verticalização” tem como lastro “[...] um processo que se distingue fisionomicamente 

pela construção de edificações com diversos pavimentos e que implica em várias 

dimensões de interpretação ligadas a elementos da modernidade no espaço urbano”, 

conforme SAHR (2000, p. 9). 

 Infere-se que a verticalização pode ser entendida como “[...] a multiplicação do 

solo urbano, possibilitada pelo elevador” (SOMEKH et al., 2013, p. 2). Continuando 

nesse prisma, o processo de verticalização é compreendido como o resultado da 

multiplicação do solo urbano “[...] a resultante no espaço produzido de uma estratégia 

entre múltiplas formas do capital (fundiário, imobiliário e financeiro) que cria o espaço 

urbano. É essa estratégia que, politicamente (e não tecnicamente), definirá os limites da 

multiplicação do solo” (SOUZA, 1994, p. 135). 

 Sobre isso, Barreto (2007, p. 61) revela que: 

 
O processo de verticalização das cidades brasileiras tem se mostrado como 

tema desencadeador de grande ebulição no seio acadêmico, tendo em vista 

que o referido processo tem se destacado em nosso país de forma mais 

acentuada que em outros, em especial, por apresentar em território brasileiro 

uma intensa dinamicidade, pois acontece de forma rápida e com tendência 

prioritariamente residencial. 
  

 Os apontamentos realizados por Meyer (1991) e Santos (2010 e 2011) 

consideram que o edifício/arranha-céu, além de atestar o desenvolvimento econômico 

das cidades, atrelado às inovações tecnológicas e à utilização densificada de uso e 

ocupação do solo, criou novas relações sociais e espaciais e se tornou para alguns 

grupos de maior poder aquisitivo uma forma de concretizar e manter o status quo na 

sociedade. 
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 Maricato (2000, p. 21) argumenta que “o Brasil, como os demais países da 

América Latina, apresentou intenso processo de urbanização, especialmente na segunda 

metade do século XX”. 

 Ainda menciona que: 

 
As reformas urbanas, realizadas em diversas cidades brasileiras entre o final 

do século XIX e início do século XX, lançaram as bases de um urbanismo 

moderno “à moda” da periferia. Eram feitas obras de saneamento básico e 

embelezamento paisagístico, implantavam-se as bases legais para um 

mercado imobiliário de porte capitalista, ao mesmo tempo em que a 

população excluída desse processo era expulsa para os morros e as franjas da 

cidade (MARICATO, 2000, p. 22). 

 

 Verifica-se então que: 

 
A verticalização urbana constitui-se num estágio avançado de apropriação do 

solo urbano. Esse estágio representa mudanças sociais e econômicas, sendo, 

portanto, símbolo da modernidade, um marco revolucionário na paisagem 

urbana. Residir em edifícios é uma nova ideologia que representa status 

social com boa infraestrutura urbana e localização, além de segurança. É 

importante destacar que a verticalização, não denota apenas transformações 

de ordem morfológica e espacial, mas também de ordem econômica, cultural 

e social (FRANÇA et al., 2015, p. 587). 

 

 O panorama geográfico contemporâneo pontua que:  

 
[...] o tema expansão urbana territorial permeia várias questões ligadas ao 

déficit de moradia, principalmente, mas também revela aspectos e 

configurações de uma cidade empreendedora, do consumo, da modernidade, 

da alta valorização econômica do solo urbano que refletem, por sua vez, a 

luta de classes e as desigualdades sociais urbanas. Há um aspecto importante, 

dentre outros, a ser considerado no crescimento urbano na atualidade. 

Verifica-se uma um esgotamento e/ou diminuição dos espaços horizontais 

urbanos para a produção de moradias, comércios, negócios ou até mesmo 

para o uso industrial ou misto, dentre outras finalidades. Daí a intensificação 

do processo de verticalização urbana (FRANÇA et al., 2015, p. 587). 

 

Nessa trilha, Santos et al. (2010, p. 4-5) ponderam que: 

 
O crescimento vertical para muitos, pode ser visto como uma solução para a 

falta de território urbano que, não mais tendo por onde se expandir 

horizontalmente acaba indo para o alto. Isso não acontece em todas as 

cidades, pois muitas vezes os limites planos não chegam a ser utilizados 

totalmente, não sendo, portanto, necessário o processo de verticalização. 

 

 Contudo, Harvey (2005, p.165) fundamenta que “a cidade é tanto produto da 

sociedade como condição dos processos sociais de transformação em andamento na fase 

mais recente do desenvolvimento capitalista”. 

 Nesse prumo, a verticalização se insere no contexto capitalista através da 

valorização da terra. Assim, “não há como negar que à geografia da verticalização 
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corresponde uma geografia da valorização, nitidamente acoplada, no seu processo de 

expansão, às disponibilidades de infraestrutura, em decorrência das quais os pobres vão 

sendo permanentemente rechaçados” (SOUZA, 1994, p. 173). 

 Percebe-se que há muitos alinhavos entre os donos da terra e os incorporadores 

que são intermediadas pelo Estado, pois, segundo Souza (1994, p. 196) “não só libera o 

solo para a verticalização (lei de zoneamento e uso do solo) como promove a sua 

valorização através da implementação de políticas públicas”. 

 Análises realizadas por Sahr (2000) e Silva (2008) sobre o tema verticalização 

indicam que: 1) o poder público tem participação importante no processo de 

verticalização enquanto promotor de legislações urbanas que disciplinem o uso do solo 

urbano, 2) a verticalização promove mudanças na sociedade, com significativos 

impactos nas classes sociais e na economia da cidade, uma vez que gera migrações 

internas e segregação urbana e 3) a verticalização é sempre vista como sinônimo de 

avanço técnico e de modernização, sendo colocada como marco revolucionário da 

paisagem urbana. 

 Machado (1997, p. 57) relata que as singularidades do processo de verticalização 

ocorrido no Brasil são: 

 
a) a verticalização não decorre de falta de áreas de expansão horizontal, mas 

de uma combinação de interesses dos vários agentes que atuam nesse 

mecanismo; b) é notória sua complexidade enquanto forma de reprodução do 

espaço urbano no modo capitalista de produção; c) a importância no contexto 

econômico, político e sociocultural e como o entrelaçamento desses 

elementos é determinante na deliberação de desenvolvimento desse 

fenômeno; d) o Estado pode se constituir num indutor ou bloqueador da 

verticalização através da legislação urbanística; e) o processo de 

verticalização nas cidades brasileiras inicia-se na área central e se prolifera 

em direção aos bairros residenciais; f) no Brasil, a expansão do processo de 

verticalização, a partir de 1964, está atrelada principalmente à construção de 

apartamentos. 

 

 Para Silva (2008) e Villaça (2001), a verticalização acompanha a valorização 

dos terrenos, buscando se instalar em áreas bem equipadas, com infraestrutura 

disponível e de fácil acessibilidade, apesar de se detectar que em alguns momentos a 

verticalização se antecipou à criação de equipamentos de infraestrutura. 

 Segundo Giménez (2007, p. 16), 

  
A verticalização, um processo mais específico no contexto da urbanização, 

também se apresenta fortemente ligada à estrutura capitalista. A 

verticalização deve ser compreendida dentro da estrutura maior do espaço 

urbano, pois ela não ocorre independentemente, está inserida em um 

município, em uma região, em um espaço econômico-político nacional e 
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local. Assim, a verticalização deve ser analisada em um âmbito maior, 

integrada aos diversos níveis espaciais, ao sistema político nas variadas 

esferas e ao sistema econômico.  

  

 Conforme Macedo (1987, p. 9), “[...] verticalizar significa criar novos solos 

sobrepostos que abriguem um grande contingente populacional”. Dessa forma, “a partir 

da reprodução do solo, dá-se as condições para a multiplicação do número pessoas e de 

famílias que habitarão no mesmo terreno, gerando um grande aumento da densidade 

demográfica” (TOWS, 2010, p. 53). 

 Com relação ao desenvolvimento da verticalização no Brasil, Vaz (1994, p. 179) 

considera que: 

 
A produção inicial de edifícios não se deu apenas à conjuntura do mercado 

imobiliário, mas também porque os primeiros prédios se transformaram em 

símbolos de uma forma superior de morar, criando uma demanda por 

apartamentos que, na verdade, era uma demanda por marcos de ascensão 

social. 

 

 Em outro aspecto,  

 
A legislação urbana infere efetivamente na forma urbana com o 

estabelecimento de diversos parâmetros urbanísticos. O Estado se coloca 

como agente produtor do espaço, através de intervenções e legislações 

urbanísticas. Parâmetros como gabaritos, recuos, afastamentos laterais e 

frontais, as taxas de ocupação do lote e os zoneamentos impostos pela 

legislação definem altura e forma dos edifícios e, a partir deles, se configura 

a morfologia das diferentes partes da cidade (KUCHPIL, 2008, p. 88). 

 

 Silva et al. (2011), Morigi et al. (2013) e Jesus (2010) consideram que a 

verticalização pode ser compreendida como a possibilidade máxima de utilização do 

solo urbano objetivando uma ampliação do seu aproveitamento financeiro por meio da 

criação e sobreposição de novos espaços (solos). De modo geral, este processo está 

associado a uma função especulativa imobiliária na tentativa de revalorização de 

determinadas áreas urbanas, simultaneamente em que há uma apropriação privada do 

lucro gerado, a partir das melhorias ali efetuadas. 

 Afirmam que o aumento de espacialidades em escala vertical é responsável por 

inúmeros problemas de ordem social, econômica e ambiental entre eles: a expulsão da 

população de baixa renda para a periferia das cidades, a interferência no conforto 

térmico, na circulação do ar, na supressão de jardins e quintais - antes espaços ao ar 

livre agregados à habitação - e a supervalorização de áreas específicas da urbe, 
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contribuindo para o aumento da segregação socioespacial (SILVA et al., 2011; 

MORIGI et al., 2013; JESUS, 2010). 

 Ramires (1998, p. 98) discorre que:  

 
A verticalização não deve ser considerada como uma consequência natural da 

urbanização, mas uma das possíveis opções traçadas e definidas pelos 

diferentes atores sociais e interesses econômicos que envolvem a estruturação 

interna das diferentes cidades. 

 

 Concorda-se com Kuchpil (2008, p. 69), pois, 

 
O edifício vertical é essencialmente um instrumento de discussão do 

planejamento urbano. As várias possibilidades de impacto da paisagem, na 

infraestrutura, no microclima e na economia das cidades fazem com que os 

edifícios de múltiplos pisos exerçam uma influência direta sobre a dinâmica 

da vida urbana. No entanto, as metas e perspectivas dos planos diretores em 

relação a esse tipo de edifício variam significativamente de acordo com 

características específicas de cada cidade. 

 

 Barreto (2007) e Vaz (1994) alicerçam que com relação aos diferentes “olhares” 

sobre o tema verticalização, é oportuno que se destaque dois pontos: a) “esse processo é 

típico dos tempos modernos” e b) “a área central é o locus de concentração de novas 

formas arquitetônicas, ou seja, dos arranha-céus/edifícios/apartamentos” (RAMIRES, 

1998, p. 68).  

 É destacado por Souza (1994, p. 134-135) que o cerne da verticalização no 

espaço urbano brasileiro é tratado como: 1) um processo inusitado por seu ritmo e 

amplitude; 2) um processo que se passa num país novo e dominado; 3) um fenômeno 

sui generis , pois, a verticalização no mundo sempre esteve vinculada mais aos serviços 

do que à habitação. 

 Em concordância ao mencionado por Souza (1994, p. 27), a verticalização é 

apontada como uma identidade do processo de metropolização nacional, mediante a 

dinâmica da produção de espaços verticalizados com base na “existência de uma relação 

entre o capital imobiliário, o capital financeiro, o capital fundiário e o capital produtivo, 

que no processo de verticalização realizam, num espaço/tempo limitado, uma estratégia 

de interesse mútuo”.  

 Neste contexto, Paula (2013) e Sánchez (2010) ponderam que durante o 

processo de transformação do espaço em mercadoria, o espaço abstrato, caracterizado 

como o espaço do valor de troca, prevalece e se impõe sobre o espaço concreto da vida 

cotidiana, caracterizado como o espaço do valor de uso. 
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 Em Santos (2011, p. 49),  

 
Isso significa que o setor imobiliário vislumbra sempre encontrar uma forma 

de se expandir, criando áreas para novas funções. Quando nas áreas centrais 

ou próximas a ela o solo urbano fica mais caro ou não está disponível, seus 

agentes imobiliários procuram outras áreas para investirem suas técnicas ou 

infraestrutura, a fim de criarem novos espaços a serem valorizados. 

 

 Assevera-se ainda que: 

  
Com o tempo, esse processo de reproduzir o solo em pavimentos deixa a área 

central e se espalha para outras áreas, buscando maior valorização, 

aumentando ainda mais a especulação imobiliária desses novos locais 

verticalizados. Criar novas áreas para a ocupação dessas construções tem um 

custo alto, que pode ser revertido em lucro quando essa nova área valorizada 

é explorada até a sua completa estagnação. Feito isso, o processo se espalha 

por outras áreas, e assim sucessivamente (SANTOS, 2011, p. 58). 

 

 Destaca-se que esse mecanismo de produção do espaço urbano não se deve à 

falta de solo urbano. Vale mencionar que o solo urbano “refere-se à camada superficial 

[terrestre] que se estende pelo sítio urbano, onde se estrutura uma cidade, ao qual se liga 

a capacidade de se obter renda fundiária e as diferentes possibilidades de se produzir 

terrenos ou de se construir casas e edifícios” (SPOSITO, 1994, p. 90). 

 Nesse caminho, compactua-se com Santos (2011, p. 24), pois, 

 
A verticalização se distribui em algumas áreas da cidade equipando-as com 

serviços e técnicas, valorizando e aumentando o preço do solo urbano. E esse 

solo urbano verticalizado será adquirido por classes sociais que possuem 

[alto] poder aquisitivo e que o ocuparão seja na forma residencial, comercial 

ou de serviços.  

 

 Carvalho et al. (2008, doc. eletrônico) afirmam que “a difusão do edifício como 

elemento transformador do espaço, possibilita a multiplicação do solo que aliado ao 

capital investido, acarreta a valorização da terra”. Entende-se assim, que o solo urbano 

não é colocado apenas como um local inerte ao trabalho humano, ele tem valor como 

qualquer outra mercadoria, pois as forças produtivas e as relações sociais criam a 

localização, aspecto inseparável da questão fundiária (VILLAÇA, 1986). Nesse mirante, 

o que se compra é a localização e o que pesa realmente no preço é a localização 

(VILLAÇA, 1986). 

 Gomes (2009, p. 16), 

 
Muitos administradores municipais ou planejadores urbanos, ao criar espaços 

públicos, como os parques, acreditam que estão acrescendo qualidade de vida 

aos habitantes das cidades. Porém, em vista de novos processos e interesses 

que induzem mudanças nos padrões de uso e ocupação do solo urbano, está 

se tornando notável que a proliferação de “espaços naturais artificializados” 
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visa colocar em prática uma nova estratégia de valorização de parcelas do 

espaço urbano e aumenta a segregação e a desigualdade socioespacial em 

outras parcelas do espaço. 

 

 Conforme Giménez (2007, p. 75), 

 
[...] os empreendimentos são pensados com a finalidade da reprodução do 

capital e da produção de lucros, preferencialmente muito altos. Nesse sentido 

uma série de estratégias é colocada em prática para se alcançar a maior renda 

possível. Os lugares escolhidos devem ter uma localização favorável. A terra 

deve apresentar o preço mais baixo. Se for terra rural para ser convertida em 

terra urbana constitui-se em ótima opção, pois, a terra rural em geral vale 

muito pouco se comparada com a terra urbana, o que maximiza sobremaneira 

os lucros com esta operação. 

 

 “[...] No setor de empreendimentos verticais, aliás, não é somente nesta área, 

mas em geral no setor imobiliário, predomina o valor de troca em detrimento do valor 

de uso”. E “em consonância com a busca incessante de lucro, os projetos são 

prioritariamente destinados às classes mais abastadas, com poucas iniciativas voltadas 

às classes populares” (GIMÉNEZ, 2007, p. 75).  

 Nesse contexto, “a verticalização procura os lugares mais valorizados, servidos 

por equipamentos urbanos, com maior acessibilidade e melhor situados dentro do 

espaço urbano”, conforme Giménez (2007, p. 75). 

 Tanto Martins (2011) como Ferreira (2007) pontuam que usualmente, o termo 

“verticalização” está relacionado com a expansão em altura da área edificada, ou 

construção de edifícios com muitos pavimentos. Já a pesquisadora Somekh (1987, p. 8), 

o definiu como sendo “o resultado da multiplicação do solo urbano”. 

 Segundo Sahr (2000, p. 10), os estudos de verticalização das cidades brasileiras 

apresentam características comuns no que se refere a seus aspectos de análise: 

  
1) A verticalização sempre é colocada como um marco revolucionário na 

paisagem urbana, destacando-se as transformações profundas no corpo 

urbano baseados em progressos técnicos; 2) A verticalização produz 

significativos impactos nas estruturas social e econômica das cidades, como 

mudanças na distribuição das classes sociais fortemente influenciadas pelas 

alterações de valor e de uso do solo urbano; 3) O poder público assume papel 

relevante para a verticalização disciplinando o processo através da legislação 

urbana, a qual aparece extremamente subordinada aos interesses dos grupos 

que produzem este espaço; 4) As práticas socioespaciais contidas na lógica 

da incorporação imobiliária estão presentes em vários estudos de 

verticalização; 5) Na definição das diferentes fases da expansão vertical 

existe uma preocupação maior com os fenômenos econômicos e políticos 

gerais na formação da sociedade brasileira, procurando-se conectar o 

processo de verticalização às escalas nacional, regional e local.  
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 “A verticalização faz parte da luta no espaço urbano entre o antigo e o novo, 

entre o tradicional e o moderno. Ela pode ser apontada como uma das principais causas 

da dissolução da memória urbana, porém não é a única” (SAHR, 2000, p. 13). 

 “A verticalização não se restringe, todavia, à área central da cidade. Na verdade, 

foi aí que ela teve o seu início. Hoje [...] esta pode ser observada também em outras 

partes da cidade” (SAHR, 2000, p. 13). 

 Durante o XVI ENANPUR
92

, em Belo Horizonte, a pesquisadora Somekh 

(2015, doc. eletrônico) relata que “a verticalização é um tema essencial para o 

entendimento não só de São Paulo, mas também das cidades brasileiras”. 

 Cabe dizer que a verticalização pode apresentar tanto aspectos positivos quanto 

negativos em Palmas / TO e em Goiânia - GO. Nessa alçada, os pesquisadores Rosa 

(2011), Garrefa et al. (2011) e Oliveira et al. (2015) apresentam que os aspectos 

positivos advindos da verticalização e do adensamento estão associados ao fato de que 

propiciam a compactação da cidade, possibilidades de implantação de espaços 

pedestrianizados
93

, diminuição de gastos energéticos com os deslocamentos, otimização 

de infraestrutura instalada e concentração de centros de comércio. Também observam, 

que por outro lado, são as consequências negativas advindas da verticalização 

desenfreada das cidades, associadas a processos de especulação imobiliária, que 

multiplicam os ganhos imobiliários à custa da queda da qualidade de vida (GARREFA 

et al., 2011; OLIVEIRA et al., 2015; ROSA, 2011). 

 Pontua-se também que as consequências da verticalização não ficam 

circunscritas à área verticalizada. Elas influenciam na qualidade de vida de toda a 

população ao redor, desde a vizinha até a mais distante. Os únicos que ganham com a 

construção de enormes edifícios são os empreendedores, o governo e os que compram 

os apartamentos para especular. Até o próprio morador pode sair perdendo com o 

tempo. Se o indivíduo está interessado em comprar, torna-se, portanto, a favor da 

verticalização mesmo que o edifício no qual ele tenta adquirir um apartamento venha a 

diminuir a qualidade de vida ao redor, mas, depois que adquiriu o bem, se revolta com a 

verticalização dos lotes vizinhos (NUCCI, 2008; MACCARI, 2016). 

 Gomes (2010, p. 3) relata que “atribuem-se necessidades de espaços verdes nas 

cidades como se a recorrência à natureza fosse resolver mazelas desencadeadas pelo 
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padrão de produção e de vida urbano”. A mesma natureza negada pela cidade, anterior à 

industrialização, aparece associada aos lazeres, que pode ser comprada e vendida, como 

enfatiza Lefebvre (2006). 

 Tanto os parques lineares como os parques convencionais são tidos como 

lugares onde a produção da natureza se materializa. Estes ambientes são embutidos 

numa articulação da produção de lugares “diferenciados” no urbano (GOMES, 2010). 

“São compreendidos no conjunto das estratégias que buscam ampliar a criação de 

lugares dirigidos aos que têm capacidade de pagar, provocando desigualdades 

socioespaciais” (GOMES, 2010, p. 3). 

 Concorda-se, pois, 

 
A criação de parques, enquanto “espaços verdes”, configura-se como 

estratégia que busca favorecer a reprodução ampliada do capital e justificar 

um padrão de vida, tido como ideal. Assim, o que está em destaque é o 

“econômico”, ocultado pela ideia de preservação da natureza (GOMES, 

2010, p. 5). 

 

 É enfatizado por Serpa (2007, p. 69) que “os parques públicos representam 

alegorias do tempo e dos poderes que os conceberam”. “Por seus princípios estéticos e 

pelo discurso utilizado por seus idealizadores, conferem a encenação do poder”, 

conforme Gomes (2010, p. 5). Assegura também que “são executados em espaço e 

tempo específicos e projetados para toda a cidade. Transcendem a escala local e são 

difundidos como obras “gigantescas e faraônicas”, testemunhas do grande espetáculo, 

da sociedade urbana contemporânea” (GOMES, 2010, p. 5). 

 O dito acima faz uma alusão perfeita aos casos tanto do Parque Linear 

Macambira-Anicuns (Goiânia / GO) como do Parque Linear Brejo Comprido (Palmas / 

TO), pois, “alguns parques são projetados e implantados por pressão de segmentos do 

mercado imobiliário que procuram elementos de valorização da mercadoria cidade, 

terra, edificações” (GOMES, 2009, p. 119). 

 Nessa seara, os parques influenciaram a dinâmica imobiliária dos locais, onde a 

produção e comercialização de conjuntos de empreendimentos verticalizados 

contribuíram para o aumento do preço do solo nessa região (MARTINS, 2005). A 

autora salienta que os promotores imobiliários “apropriam-se da natureza como se esta 

fosse parte do empreendimento adquirido pelo cliente e este irá pagar o preço exigido 

para se ter acesso à natureza [dos parques lineares] como se esta fosse de caráter 

particular, pois vem no “pacote” de vantagens para a aquisição do imóvel” (MARTINS, 

2005, p. 104). 
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 Guimarães (2010, p. 14) assevera que: 

 
Na década de 1980 foram firmados os procedimentos ecológicos como uma 

bandeira pela qualidade de vida, o que facilitou a formação de órgãos 

públicos denominados “ambientais” ou “do verde”. O argumento ecológico 

tornou-se um importante instrumento de preservação da vegetação nativa 

dentro do meio urbano. Nos últimos vinte anos do século XX, isto é, da 

década de 1980 para frente, observou- se um interesse político crescente pela 

implantação e formação de parques públicos. Essa orientação pode também 

ser relacionada ao processo acelerado de urbanização do país, que levou a 

grande maioria da população a residir em cidades. 

  

 Em análise realizada por Costa (2000, p. 33), 

 
A verticalização tem-se caracterizado como um elemento responsável pelas 

modificações morfológicas e funcionais da paisagem urbana, uma vez que ela 

produz solos adicionais superpostos, possibilitando, naturalmente, a sua 

multiplicação e provocando, em razão do aumento do potencial de 

aproveitamento, uma revalorização do espaço.  

 

 Em consonância com Singer (1982, p. 36), 

  
Sendo o montante de serviços urbanos escasso em relação às necessidades da 

população, o mercado os leiloa mediante a valorização diferencial do uso do 

solo, de modo que mesmo serviços fornecidos gratuitamente pelo Estado aos 

moradores - como ruas asfaltadas, galerias pluviais, iluminação pública, 

coleta de lixo, etc. - acabam sendo usufruídos apenas por aqueles que podem 

pagar o seu “preço” incluindo a renda do solo que dá acesso a eles.  

  

 Gomes (2009, p. 7) revela que: 

 
O poder público municipal e o capital privado, neste caso atuando através de 

incorporadores imobiliários, estabelecem parcerias para a criação e 

manutenção de espaços públicos como parques, áreas verdes, praças, entre 

outros, localizando-os conforme seus interesses e dotando-os de 

infraestrutura de maneira desigual no espaço urbano. 

 

 Em outra perspectiva, Melo et al. (2011) diz que a moradia é condição 

indispensável à vida humana, as pessoas que, não têm renda para pagar pelo uso da terra 

urbana, ocupam áreas de menor valor no mercado, o que Singer (1982, p. 33) frisa como 

sendo os “lugares em que por alguma razão os direitos de propriedade privada não 

vigoram”. 

 “Numa sociedade capitalista um indivíduo tem duplo interesse na propriedade, 

ao mesmo tempo como valor de uso atual e futuro como valor de troca potencial ou 

atual, tanto agora como no futuro” (HARVEY, 1980, p. 136). Cabe enfatizar que toda 

mercadoria - propriedade da terra e das edificações sobre elas - tem valor de uso e valor 

de troca. 
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 “Em una sociedad capitalista, la ciudad y el espacio em general, no pertenecen a 

sus habitantes y no son modelados en función de sus intereses, sino de acuerdo com los 

intereses, a veces contradictorios, de uma serie de agentes” (CAPEL, 1990, p. 85). 

 Nessa sintonia, percebe-se que: 

 
A produção da cidade envolve a atuação de vários agentes, que interagem e 

influenciam de formas múltiplas e complexas no espaço. A identificação e 

análise desses agentes são complexas, pois eles se agrupam e reagrupam de 

diferentes formas nas diversas situações que envolvem a produção do espaço 

urbano (GIMÉNEZ, 2007, p. 50). 

 

 Verifica-se em Beloto (2004, p. 36/37) que: 

 
A cidade quanto mercadoria é próprio da reprodução do capital. No seu 

processo de expansão territorial, a cidade absorve, progressivamente, o 

espaço rural, transformando a terra, antes produtiva, em produto para 

comercialização destinado à implantação de indústria, comércio e serviço, 

mas, principalmente, a atender a demanda habitacional. 

 

 Conforme Lefebvre (2001, p. 6)  

 
A cidade e a realidade urbana dependem do valor de uso. O valor de troca e a 

generalização da mercadoria pela industrialização tendem a destruir, ao 

subordiná-las a si, a cidade e a realidade urbana, refúgios do valor de uso, 

embriões de uma virtual predominância e de uma revalorização do uso. 

 

 Dessa forma, 

 
O capital está presente nas modificações urbanas e no processo de 

verticalização, assegurando a sua reprodução. Cada empreendimento que atua 

na formação e transformação de novas áreas está integrado nessa lógica de 

reprodução do capital (GIMÉNEZ, 2007, p. 37). 

 

 Os pesquisadores Resende (2012), Souza (1994) e Villaça (1986) afirmam que a 

renda do solo urbano não advém apenas de construções e benfeitorias, mas 

especialmente de sua localização, já que construções e infraestrutura da mesma 

natureza, quando feitas em locais diferentes em termos de valorização urbana, possuem 

preços distintos. A localização, enquanto valor de uso e valor de troca, trata-se do 

elemento advindo do trabalho humano e de suas relações sociais. 

 França et al. (2015, p. 205) diz que: 

 
A cidade é o espaço onde o capital se materializa na busca de sua (re) 

produção. É o local que privilegia o desenvolvimento do capitalismo, 

viabilizando uma intensa rapidez do seu ciclo, ou seja, do tempo necessário 

para a produção e o consumo de mercadorias.  
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 Por isso, “o capital transforma a cidade segundo suas necessidades, 

remanejando-a sempre que necessário e o mercado é o grande responsável por tais 

transformações” (FRANÇA et al., 2015, p. 205), pois as relações socioespaciais sempre 

estiveram presentes na cidade, “afinal, ela muda quando muda a sociedade no seu 

conjunto” (LEFEBVRE, 2001, p. 46). 

 Vale ressaltar que: 

  
Com o desenvolvimento do capitalismo, juntamente com os demais bens 

necessários para atender as necessidades humanas, a habitação começa - 

embora lenta e penosamente - a assumir a forma de mercadoria. Entretanto, o 

sistema econômico privado, não consegue oferecer habitações a todos, quer 

sob a forma de mercadoria ou não. A obrigação de oferecer habitação àqueles 

que não têm condições econômicas de pagar por uma, passa 

progressivamente a ser do Estado. Este, contraditoriamente, ao mesmo tempo 

que reconhece essa obrigação como sua, dá provas concretas de que é incapaz 

de, desincumbir-se satisfatoriamente dela (VILLAÇA, 1986, p. 4). 

 

 A dissertação de Silva (2008) destaca que os proprietários de terras agem de 

forma a adquirir a maior renda fundiária possível, por isso estão interessados em 

converter a terra rural em terra urbana, pois elas seriam mais lucrativas, especialmente 

quando direcionadas ao uso comercial e residencial. Diz ainda que muitas vezes atuam 

fazendo pressão junto ao Estado, interessados em interferir na definição das leis de uso 

e ocupação do solo urbano. Também fazem pressão por melhores infraestruturas, 

interessados em valorizar a localização de suas terras (SILVA, 2008). 

 Bahiana (1978, p. 61) é enfática ao dizer que “os proprietários de solo, sejam 

rurais ou urbanos, preocupam-se em exercer barganha com o solo urbano, com o 

objetivo precípuo da maximização de lucros, sem se interessar ao uso que lhe será dado; 

podem, portanto, realizar operações de especulação imobiliária”. 

  Conforme a dissertação de Santos (2011) leva-se, também, em consideração, 

que no interior das cidades os espaços produtivos são distintos, o que pode causar um 

maior ou um menor interesse para aqueles que exploram suas áreas, e isso inclui o 

crescimento vertical, o qual se desenvolve em algumas áreas mais atrativas. 

 
A cidade constitui em si mesma, o lugar de um processo de valorização 

seletivo. Sua materialidade é formada pela justaposição de áreas 

diferentemente equipadas, desde as realizações mais recentes, aptas aos usos 

mais eficazes de atividades modernas, até o que resta do passado mais remoto 

onde se instalam usos menos rentáveis, portadores de técnicas e capitais mais 

exigentes (SANTOS, 2009, p. 125). 

 

 Assim, de acordo com Barreto (2007, p. 59), “a (re) produção desse espaço 

construído é uma amostra da imposição do modelo capitalista dominante, pois, na 
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maioria das vezes, às transformações ocorridas no espaço urbano, vem ao encontro 

exclusivamente de interesse do grande capital”.  

 Torna-se oportuno destacar que para Capel (1974, p. 19): 

 
La producción del espacio urbano és resultado de prácticas de unos agentes 

que actuan dentro del marco del sistema capitalista utilizando los 

mecanismos legales a su disposicion y realizando su actuacion al margem de 

estos mecanismos e obteniendo posteriormente la sancion legal 

correspondiente. 

  

 É dito por Barreto (2007, p. 60) que: 

 
Inserida com bastante intensidade no contexto da urbanização, a 

verticalização vem - há algum tempo - se destacando no ambiente urbano de 

muitas cidades brasileiras e têm sido alvo de estudo, em especial, de 

profissionais geógrafos e arquitetos, principalmente a partir da década de 

1980. 

 

 Nessa trilha, o “plano-discurso” cumpre um papel ideológico e ajuda a encobrir 

o motor que comanda os investimentos urbanos. No caso das metrópoles, além dos 

grupos locais, o capital imobiliário e as empreiteiras contam sempre na definição dos 

investimentos que não obedecem a nenhum plano explícito (VILLAÇA, 1999). 

 Maricato (2000, p. 13) é instigada a dizer que:  

 
O planejamento urbano modernista funcionalista, importante instrumento de 

dominação ideológica contribuiu para a consolidação de sociedade desigual 

ao ocultar a cidade real e preservar condições para a formação de um 

mercado imobiliário especulativo e restrito a uma minoria. 

 

 “Como convém a um país onde as leis são aplicadas de acordo com as 

circunstâncias, o chamado Plano Diretor está desvinculado da gestão urbana. Discurso 

pleno de boas intenções, mas distante da prática”, conforme Maricato (2000, p. 13). 

 As considerações de Gomes (2009, p. 1) são de que: 

Na produção capitalista do espaço urbano, intercambiam-se relações 

desiguais entre os diferentes agentes e os interesses específicos de cada um 

deles. Estado, proprietários fundiários, incorporadores imobiliários, entre 

outros, agem incessantemente na produção e (re) produção do espaço, 

contribuindo para a diferenciação intraurbana e, consequentemente, para a 

desigualdade e segregação socioespacial. 

 

 Corrobora-se com a tese de Gomes (2009), pois, realmente os parques lineares e 

os parques convencionais são implantados como elementos desse processo. As normas 

de propriedade e de usos da terra advêm do Estado. A Carta Magna Brasileira (1988) 

atribui aos municípios às responsabilidades de ordenar o uso do solo urbano, 

infraestrutura urbana, equipamentos de uso coletivo, aprovar loteamentos e 
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parcelamentos do solo, criar parques e outros espaços públicos. Isso também é posto aos 

municípios conforme o Estatuto da Cidade (2001), mas, no entanto, estes processos 

ocorrem mediante os interesses conflitantes e contraditórios do processo de produção 

capitalista e do Estado Capitalista. 

 Gomes (2009, p. 4), 

 
Com a promessa de lazer, de segurança e do “verde”, componentes-chaves do 

padrão de vida dominante, os empreendimentos imobiliários, voltados ao 

público de alta renda, em geral, são implantados com moderna infraestrutura 

e tratamento paisagístico. Apresentam projetos arrojados e sistema de 

segurança monitorado, na tentativa de tornar acessível um “sonho”: o de ter 

conforto e segurança, no urbano, distante do “caos”, das áreas de maior 

aglomeração. Apropriam-se de “qualidades do urbano”, vivem a vida de 

citadinos, mas distantes dos problemas, como trânsito, poluição etc. Estão no 

urbano, usufruem do urbano, mas apartados dos demais. 

 

 Afirma Serpa (2007, p. 42)  

 
Que a segregação de grandes parcelas da população reforça a ideia de que, no 

contexto urbano contemporâneo, o parque público é antes de tudo um espaço 

com alto valor patrimonial, contrariando o senso comum que idealiza esses 

equipamentos como bens coletivos e lugares da diversão, do entretenimento e 

da „natureza socializada‟. 

 

 Em seus estudos, Henrique (2006) faz uma análise sobre as forma de 

apropriação da natureza por parte dos agentes imobiliários que em sua atuação agregam 

um valor à natureza transformando-a em uma mercadoria cara, por ser rara na cidade. 

 Para Andrade (2001, p. 27), as “áreas verdes estão associadas à qualidade de 

vida, portanto é normal que as regiões próximas a esses aglomerados vegetais 

apresentem maior valorização”. 

 Serpa (2007, p. 61) defende que, “[...] o espaço público, o parque público, 

transformou-se em um „objeto de consumo‟, em expressão de modismos vendidos pelas 

administrações locais e por seus parceiros empresários como o “coroamento” de 

estratégias (segregacionistas) de requalificação urbana”. 

 Para Moreira et al. (2013, p. 225) 

 
A implantação de parques urbanos em Goiânia está quase sempre, associada 

a investimentos de empreendedores imobiliários no seu entorno, tendo em 

vista a construção de condomínios próximos ao parque. Os parques urbanos 

representam, além de um negócio imobiliário especulativo, a ocupação 

racional do solo. 

 

 Dessa forma, entende-se que: 

  
Os parques ao serem implantados possuem sentido de ideário ambientalista, 

social e cultural. Entretanto, alguns elementos presentes nessas áreas adotam 

valor econômico, a partir da inserção de empreendimentos com objetivos 



225 
 

 
 

ligados ao consumo, como condomínios verticais ou horizontais, bares, 

restaurantes, shoppings e lojas. Os parques implantados em determinadas 

regiões, supervalorizam as construções do entorno e transformam essas áreas 

em mercadoria de consumo. Indivíduos de classe social mais elevada 

compram a imagem de qualidade de vida, e passam a viver com o ideal de 

“cidade sustentavelmente equilibrada” (MOREIRA et al., 2013, p. 223). 

 

 No Estado de Goiás,  

 
Goiânia foi construída sob os moldes da cidade-jardim concebidos por 

Howard na Inglaterra. Essa concepção trata-se do planejamento urbano que 

procura estabelecer aproximação entre o homem e a natureza, uma vez que o 

meio natural pode proporcionar ao homem, bem estar físico e psicológico 

(MOREIRA et al., 2013, p. 225). 

 

 Segundo Howard (1996, p. 196),  

 
[...] parques e jardins, pomares e bosques estão sendo plantados em meio à 

vida ativa do povo, para que possam ser desfrutados ao máximo, [...]. Um 

novo sentimento de liberdade e alegria invade o coração das pessoas quando 

são despertadas suas faculdades individuais, e elas descobrem, numa vida 

social que permite tanto a mais completa ação associada quanto a total 

liberdade individual, os meios há muito almejados de reconciliação entre 

ordem e liberdade, entre o bem-estar do indivíduo e o da sociedade. 

 

 Os parques urbanos se tornaram um “objeto de consumo” que coroam estratégias 

segregacionistas de requalificação urbana, conforme Serpa (2005). Já, o trabalho de 

Gomes (2009, p. 107) salienta que: 

 
Os parques surgem em tempo e em lugares determinados para assegurar 

interesses e representações produzidas pelas elites econômicas e políticas. 

Vinculam-se também às práticas de uso e ocupação do solo, pressupondo a 

apropriação e valorização de certas parcelas do espaço urbano. Esta 

valorização tem como âncora a modernização capitalista que dá suporte à 

reprodução do capital em escala ampliada, diferenciando parcelas do espaço. 

 

 Resende et al. (2011, p. 2) acrescentam:  

 
[...] que os parques urbanos comportam uma abordagem contraditória: por 

um lado, estão associados ao bem-estar das populações citadinas, pois são 

vistos como elementos capazes de contribuir para a construção da imagem de 

cidades preocupadas com indicadores de qualidade ambiental e social; por 

outro, articulam-se de forma nítida ao mundo dos negócios, uma vez que 

tendem a provocar de forma direta um acréscimo ao valor agregado do solo. 

O mercado imobiliário se utiliza destes elementos para promoção da 

verticalização através da especulação imobiliária, atuando de forma seletiva 

em determinadas áreas da cidade. Os fundos de vales com remanescentes de 

vegetação original, desde que bem localizados, se apresentam como 

verdadeiros achados. 

 

 Tanto a dissertação de Oliveira (2011) como a tese de Chaveiro (2001) narram 

que os arranjos espaciais da metrópole goianiense são marcados com a existência de 

“espaços rugosos” que marcam o presente com traços do passado. 
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 “O espaço urbano é estruturado, quer dizer, ele não está organizado ao acaso, e 

os processos sociais que se ligam a ele exprimem, ao especificá-los, os determinismos 

de cada tipo e de cada período de organização social” (CASTELLS, 2009, p. 182). 

 Nessa ótica,  

 
[...] o urbano é um produto do processo de produção num determinado 

momento histórico, não apenas no que se refere à determinação econômica 

do processo (produção, distribuição, circulação e troca), mas também as 

sociais, políticas, ideológicas, jurídicas que se articulam na totalidade da 

formação econômica e social. Desta forma, o urbano é mais que um modo de 

produzir, é um modo de consumir, pensar, sentir; enfim, é um modo de vida 

(CARLOS, 2008, p. 84). 

 

 Os estudos de Casaril (2008, p. 35) enfatizam que o Estado é o principal agente 

responsável pela valorização fundiária urbana, pois a ele cabe o papel de “[...] zonear o 

solo (zoneamento), beneficiar o solo (infraestrutura), etc. [...]”. Adiciona-se a essa 

questão, “a atuação do Estado [que] contribui para a construção diferenciada do espaço, 

provendo as áreas de interesse do capital e das classes dominantes de benefícios que são 

negados às demais classes e setores da sociedade” (OZÓRIO, 2007, p. 21). 

 Segundo Corrêa (1995, p.13),  

 
No estágio atual do capitalismo, os grandes capitais industrial, financeiro e 

imobiliário podem estar integrados indireta ou diretamente, neste caso em 

grandes corporações que, além de outras atividades, compram, especulam, 

financiam, administram e produzem espaço urbano. 

 

 As pesquisas de Corrêa (1995) destacam a atuação dos proprietários dos meios 

de produção, dos proprietários fundiários, dos promotores imobiliários, do Estado e dos 

grupos sociais excluídos como os responsáveis pela produção do espaço urbano. 

Também é salientado que:  

 
A complexidade da ação dos agentes sociais inclui práticas que levam a um 

constante processo de reorganização espacial que se faz via incorporação de 

novas áreas ao espaço urbano, densificação do uso do solo, deterioração de 

certas áreas, renovação urbana, relocação diferenciada da infraestrutura e 

mudança, coercitiva ou não, do conteúdo social e econômico de determinadas 

áreas da cidade (CORRÊA, 1995, p. 11). 

  

 Para Mendes (2000, p. 219),  

 
A atuação do Estado tem sido bastante complexa e variável tanto no tempo 

como no espaço, o que acaba refletindo na dinâmica da sociedade da qual é 

parte constituinte. Atua como grande industrial, que passa a consumir 

espaços e localizações específicas, regulador do uso do solo e alvo dos 

chamados movimentos urbanos. Também como proprietário fundiário e 

promotor imobiliário [...]. 
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 Corrobora-se com Ramires (1998, p. 99) quando afirma que: 

 
Deve-se pensar que os agentes produtores do espaço urbano apropriam-se e 

consomem o espaço como se este fosse uma mercadoria, não para a sua 

satisfação pessoal, mas para realizar um desejo de lucro. Essa apropriação e 

consumo realizam-se de forma diferenciada, tendo em vista que os processos 

sociais, políticos, culturais e econômicos que comandam a 

estruturação/reestruturação do espaço urbano sempre se materializam de 

modo desigual.  

  

 Continua alicerçando que: 

 
Assim, podemos pensar a questão do consumo do espaço urbano 

verticalizado, através da sua forma material - o edifício - como uma das 

estratégias dos diferentes agentes sociais que incorporam nas suas práticas 

não apenas a dimensão estritamente material, mas também aspectos 

subjetivos/simbólicos, no intuito de ofertar produtos imobiliários, para um 

público consumidor em expansão (RAMIRES, 1998, p. 99). 

 

  As observações realizadas por Oliveira (1992) permitem destacar seis agentes 

de transformação do espaço urbano. São eles:  

  
a) proprietários fundiários urbanos e periurbanos e os proprietários 

imobiliários urbanos; b) os produtores de materiais de construção; c) Os 

produtores (promotores) imobiliários ou os incorporadores; d) os detentores 

de capital que investem na produção (promoção) imobiliária; e) os 

compradores de terrenos e de habitação (demanda final, usuário) e os 

ocupantes de terrenos (invasão) e moradias urbanas (proprietários e 

locatários); f) poder público e as instituições transnacionais (OLIVEIRA, 

1992, p. 154). 

 

 Nesse meandro, cabe dizer que tanto Santos (2011) como Sposito (1991) 

destacam que os proprietários fundiários são os que monopolizam a propriedade privada 

da terra e que decidem como usar seus terrenos e, que também faz com que o acesso à 

cidade seja controlado como um todo, inclusive com a possibilidade da verticalização. 

 A professora Sposito (1991, p. 159) afirma que: 

 
O papel dos proprietários é fundamental no processo de verticalização, 

porque não são todos os terrenos urbanos (ou todas as localizações) que são 

passiveis de garantir, a curto prazo, um retorno para o investimento realizado 

numa edificação de 4 pavimentos e mais, sobretudo em cidades, como as 

brasileiras, nas quais o conjunto das melhorias urbanas não estão presentes 

em toda estrutura urbana, ou tampouco distribuídas homogeneamente no 

interior da cidade. 

 

 É destacado por Kuchpil (2008) que o processo de construção deste tipo de 

empreendimento vertical pode ser alvo de debates quanto à forma/face do planejamento 

urbano, pois gera impactos à urbe, desde positivos a negativos. 
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 Nessa linha, 

A verticalização é com certeza uma das grandes responsáveis pela 

transformação pela qual as cidades passaram no século XX principalmente, 

por um drástico processo de crescimento e renovação urbana e, portanto, pela 

criação de novas morfologias e formas de comportamento urbano. A 

produção dos edifícios de múltiplos pisos dentro do processo de produção do 

espaço da cidade se constitui em um dos mais importantes instrumentos de 

transformação da paisagem urbana, sendo responsável pela destruição de 

extensas áreas como consequente aparecimento de conjuntos arquitetônicos e 

espaciais de grande significado cultural (KUCHPIL, 2008, p. 17). 

 

 Sposito (1991, p. 158, quadro 6) estabelece que os principais agentes produtores 

do espaço urbano são: 

 

Quadro 6 - Principais agentes produtores do espaço urbano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESFERA PRIVADA 

 

Neste conjunto estão diversos agentes que têm como principal objetivo 

lucrar, direta ou indiretamente, com a terra urbana: a) proprietários dos 

meios de produção - empresários industriais e ou comerciais que por suas 

atividades consomem muito espaço. Para eles, a terra urbana assume dupla 

função: suporte das atividades produtivas e localização de atributos especiais 

para essas atividades; b) proprietários fundiários - dão predomínio ao valor 

de troca sobre o valor de uso e estão sempre interessados na transformação 

de propriedades rurais em imóveis urbanos. Pra garantir os rendimentos com 

o mercado imobiliário, interferem na definição da legislação urbana; c) 

incorporadores - realizam a gestão do empreendimento entre os 

proprietários e os agentes imobiliários, realizam o estudo técnico, 

providenciam a localização e lançam o imóvel no mercado. Muitas vezes o 

proprietário é também o incorporador; d) construtores - realizam a 

construção, tornando indissociável o valor de uso e o valor de troca entre 

terreno e imóvel; e) corretores imobiliários - realizam a venda do imóvel, 

fazem o marketing do empreendimento e estimulam novas demandas; f) 

agentes financeiros - oferecem recursos necessários ao financiamento, 

compra ou construção por particulares e empresas, que orientam a demanda 

por faixas de preço, idade e tipos de imóveis. 

 

 

ESFERA PÚBLICA 

 

O Estado interfere na produção do espaço urbano em suas diferentes escalas 

de organização (federal, estadual e municipal) e de diferentes maneiras: a) 

produção e legislação; b) realização de empreendimentos; c) aplicação de 

tributos (IPTU, ISS); d) tomadas da decisão para investimentos em espaços 

da cidade; e) exercício de controle e fiscalização; f) prestação ou concessão 

de serviços públicos; g) oferta de financiamentos. 

 

 

SOCIEDADE CIVIL 

 

Neste conjunto estão incluídas pessoas ou organizações que têm como 

principal objetivo garantir o direito à moradia e à cidade: a) trabalhadores, 

habitantes e usuários; b) sociedade civil organizada; c) associações de bairro; 

d) movimentos sociais; e) organizações não governamentais; f) outras 

agremiações e corporações; g) grupos sociais excluídos. 

Fonte: Sposito (1991) 

 

 Capel (1990), Oliveira (2003), Tows (2010), Silveira (2011) e Moraes Sobrinho 

et al. (2012) confirmam que na sociedade capitalista, a cidade e o espaço não pertencem 

a seus habitantes e não são modelados em função de seus interesses, mas de acordo com 

os interesses de uma série de agentes (os proprietários dos meios de produção, os 
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proprietários do solo, os promotores imobiliários e as empresas de construção e os 

órgãos públicos). 

 De acordo com os vazios urbanos e a função social da propriedade, Cardoso 

(2012, p. 18) pontua que: 

 
O debate sobre os vazios urbanos aparece no Brasil na década de 1970, 

quando análises sobre o processo de urbanização capitalista mostravam como 

as cidades cresciam em direção às suas periferias, deixando nos interstícios 

desse crescimento terrenos vagos, mantidos fora de mercado à espera da 

valorização imobiliária. 

 

 Ademais, percebe-se que a questão da ocupação socialmente responsável dos vazios 

urbanos entrou fortemente na agenda política da administração das cidades brasileiras com 

a Constituição Federal de 1988 e, na sequência, com o Estatuto da Cidade, em 2001.  

 Vale relatar que o espaço urbano está em constante processo de reestruturação, 

não somente pela inserção de novos equipamentos e atividades urbanas, mas também 

pelos novos agentes e interesses externos atuantes nas cidades contemporâneas. Nesse 

contexto, observa-se uma crescente intensificação na ação dos incorporadores 

imobiliários no âmbito da produção do espaço urbano, como apontado por Rufino 

(2012), Fix (2011), Ribeiro (1982) e Fernandes et al. (2014). 

  Mediante a perspectiva do meio ambiente e da sustentabilidade, a pesquisadora 

Guerra (2013, p. 166) enfatiza que “a partir da década de 1990, com o aumento da 

discussão em torno das demandas ambientais globais e a valorização do conceito de 

sustentabilidade, o mercado imobiliário apropriou-se do discurso ambiental como 

estratégia de marketing”. 

 Nesse curso, associa-se aos dizeres de Guerra (2013, p. 172), pois, 

 
A associação entre a noção de sustentabilidade e desenvolvimento urbano 

está relacionada também às estratégias de competição entre cidades, entre as 

quais o título de “cidade sustentável” passou a ser um dos principais atributos 

para atração de investimentos. 

 

 Argumenta-se também que: 

 
A cidade insustentável seria aquela ameaçada pela queda da produtividade 

física, utilitária do meio urbano para o capital. É visível aqui o esforço de 

reduzir os grandes desafios urbanos às possibilidades da chamada 

“modernização ecológica das cidades”, processo pelo qual as instituições 

políticas procuram conciliar o crescimento urbano com a resolução dos 

problemas ambientais, dando ênfase à adaptação tecnológica, à celebração da 

economia de mercado, à crença na colaboração e no consenso (ACSELRAD, 

2009, p. 24). 
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 Os estudos de Guerra (2013, p. 175) alicerçam que “as principais promessas 

desses novos empreendimentos eram segurança e “qualidade de vida”, premissas 

outrora supostamente de responsabilidade do poder público, mas que, diante da 

“falência do Estado
94

”, passaram a ser atribuição do mercado”. 

 Nota-se de forma veemente que a partir da década de 1990, o segmento 

imobiliário irá se utilizar da problemática urbana e do conteúdo imagético ambientalista 

para o desenvolvimento de novas estratégias de marketing. Neste processo, 

condomínios, shopping centers, e outros projetos “sustentáveis” se proliferam mediante 

a “venda” de amenidades naturais ou de conforto, com acesso a segurança e espaços 

comerciais e residenciais “exclusivos” (RIBEIRO, 2011; GUERRA, 2013). 

 Guerra (2013, p. 185) revela que: 

 
O mercado se apropria de fundamentos do discurso ambiental, mas em seus 

empreendimentos a proximidade homem/natureza com vista à formação de 

uma nova consciência ambiental e social, cede lugar à busca por valores 

como exclusividade, segurança e privacidade. 

 

 Alia-se ao pesquisador Gomes (2009, p. 79), pois, 

 
O discurso ambiental, ao ser incorporado como estratégia desses agentes, no 

processo de produção do espaço urbano, impõe a compra e venda da imagem 

do parque. Estes equipamentos, voltando-se ao discurso do lazer, da 

recreação, do tempo livre, da qualidade ambiental e de vida e da estética 

urbana, inserem-se também no processo de produção e mercantilização da 

natureza, tornando-se um elemento simbólico no imaginário social. 

 

 Continua discorrendo que: 

 
O debate acerca do desenvolvimento urbano sustentável deve estar atento ao 

seu caráter transformador, baseado na democratização do território, no 

combate à segregação social e na busca pela equidade no acesso aos serviços 

urbanos, alinhando as estratégias de crescimento econômico e bem estar 

humano (GUERRA, 2013, p. 185). 

 

 As afirmações acima estão embasadas em discurso ideológico do marketing 

imobiliário, pois, distorce a realidade. A realidade propalada pelo capital imobiliário do 

“verde para todos”, “cidade sustentável”, “bairros ecológicos”, “oásis ambiental” e 

tantos outros slogan não estão presentes em diversas cidades brasileiras, como Palmas 

(TO) e Goiânia (GO), pois, o que se verifica é a segregação social. Urbes apartadas, ou 

seja, estabelecimento de duas cidades: a cidade real e a cidade irreal. 

                                                 
94

discurso hegemônico neoliberal  
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 Nesse caminho, a composição “Cidadão” de Lucio Barbosa e a musicalidade do 

intérprete Zé Geraldo (figura 74) ilustram muito bem esta questão, a saber: 

 

Figura 74 - Letra da música “Cidadão” 

 
Organização: Vandervilson Alves Carneiro (2016) 

  

 “Cidadão” é uma música que retrata a reflexão de um trabalhador da construção 

civil acerca de suas frustrações na cidade grande. Essa é uma realidade de Goiânia (GO) 

e de Palmas (TO) e que mostra de forma flagrante a desigualdade socioeconômica e a 

segregação.  

 Segundo Biasotto (2012, p. 40/41), 

 
Por isso se faz necessário que a gestão do solo urbano se faça de maneira 

democrática e com maior controle social sobre as decisões de investimento 

público, assim como sobre as decisões que afetam a regulação do uso e a 

ocupação do solo. A gestão do solo não está fora das práticas sociais e 

envolve interesses econômicos poderosos. 
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 Corrobora-se com Biasotto (2012, p. 41), pois, 

 
Com este quadro geral, destaca-se que a gestão do solo urbano (combinando 

investimentos públicos e o controle do uso e ocupação do solo) não é um 

tema que diz respeito exclusivamente aos técnicos e especialistas no assunto, 

pois tem rebatimentos sobre a dinâmica econômica da cidade e sobre a 

garantia de direitos sociais e universais - direito à cidade e direito à moradia. 

E, por isso mesmo, o suporte técnico que sustenta as ações do poder público 

local deve ser amplamente debatido junto aos diferentes segmentos da 

sociedade. Podemos afirmar que os instrumentos de planejamento e gestão do 

solo não são neutros e dependendo da forma como são utilizados podem 

agravar processos de exclusão territorial, produzindo efeitos que podem estar 

na direção contrária dos objetivos para os quais foram criados.  

 

 Os estudos de Carlos (1994, p. 42) consideram que: 

  
São os diversos modos de apropriação do espaço que vão pressupor as 

diferenciações de uso do solo e a competição que será criada pelos usos, e no 

interior do mesmo uso. Como os interesses e as necessidades dos indivíduos 

são contraditórios, a ocupação do espaço não se fará sem contradições e, 

portanto sem luta. 

  

 “A produção das cidades passa a ser vista como um grande negócio para 

determinados grupos. O espaço, cada vez mais, se coloca como um espaço mercadoria, 

onde o capital prevalece e passa a ditar regras” (PAULA, 2013, p. 18). Nessas regras, 

conforme Gomes (2009, p. 55), 

 
[...] fica evidenciado que a criação de parques públicos e/ou áreas com 

atrativos “naturais”, na cidade, está atrelada aos interesses especulativos do 

capital privado, com investimentos no setor imobiliário, tendo como veículo 

condutor das estratégias de marketing, ou atrativo de vendas, a produção e 

oferta da natureza, materializada, sobretudo, sob a forma de parque. 

 

 Afirma Sánchez (2010, p. 46) que:  
 

O valor de troca, impresso no espaço-mercadoria, se impõe ao uso do espaço 

e, assim, os modos de apropriação passam a ser determinados cada vez mais 

pelo mercado, Dessa forma, o acesso ao espaço se realiza pela mediação do 

mercado, o que impõe profundas mudanças aos modos de uso e de consumo, 

com o aprofundamento da separação entre espaço público e espaço privado.  

 

Conforme Ribeiro (1997, p. 40), a disputa pela terra auxilia no estabelecimento 

dos preços fundiários e segue a tese de que: 

[...] a terra urbana somente adquire um preço porque o seu uso permite aos 

agentes econômicos obterem ganhos extraordinários nos investimentos que 

realizam na cidade. O preço da terra é somente um reflexo da disputa entre os 

diversos capitalistas pelo controle das condições que permitem o surgimento 

dos sobrelucros de localização.  
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 Os dizeres de Haddad et al. (2016, p. 592, grifo nosso) retratam que: 

 
O bom desempenho e a preocupação com a saturação da ocupação dessa área 

acabaram por favorecer a abertura de novas frentes de expansão e valorização 

imobiliária em outras regiões de Goiânia. São bons exemplos a região do 

Parque Vaca Brava, a partir de 1996, e do Parque Cascavel e do Macambira-

Anicuns, a partir de 2009, todas elas na porção centro-oeste da cidade. A 

partir de 2013, foi inaugurado outro grande shopping na região norte 

[Shopping Passeio das Águas], pertencente ao maior grupo industrial de 

Portugal, em sociedade com empresários estadunidenses. O empreendimento 

está alterando a configuração da área, até então uma das menos valorizadas, e 

levando o poder local a tomar inciativas para acompanhar essa 

transformação, como a abertura de grandes avenidas (caso da ampliação da 

Goiás Norte, pela prefeitura) e instalação de viadutos (como os da Perimetral 

Norte, pelo governo estadual). 

 

 Ainda nessa linha, 

 
O mercado imobiliário, como qualquer outro mercado, acompanha as 

demandas da população pela busca de qualidade. Para isso, adapta-se às 

novas tendências e aos novos estilos de consumir. A alta renda gerada pelo 

agronegócio e a migração crescente de pessoas que vão para a região, levadas 

pelos novos negócios que surgem constantemente, favorecem essa 

efervescência imobiliária. Ao mesmo tempo, a demanda por menor 

rendimento amplia as áreas de expansão das cidades (HADDAD et al. (2016, 

p. 593). 

 

 Santos (1979, p. 45) é enfático ao tecer que: 

 
[...] quando uma atividade já existente aí se estabelece, o “valor” desse lugar 

muda; e assim o “valor” de todos os lugares também muda, pois o lugar 

atingido fica em condições de exercer uma função que outros não dispõem e, 

através desse fato, ganha uma exclusividade que é sinônima de dominação; 

[...]. O problema é de análise complexa, pois cada instancia social comporta 

uma classificação que se complica na medida do próprio desenvolvimento 

econômico. 

 

 Sob o prisma do mercado imobiliário, com base nos dados fornecidos pelo 

DEPAMI / CRECI-GO (2014), nota-se que o valor do m
2
 dos condomínios verticais em 

Goiânia, exatamente nas áreas Sudoeste (Região do Faiçalville) é de R$ 3.623,59 e na 

Norte (Região do Criméia Oeste / Urias Magalhães) é de R$ 3.317,38. A média do m
2
 

calculado para Goiânia, que compreende o período de janeiro (R$ 4.364,27) a dezembro 

de 2014 (R$ 4.767,70), apresentando uma valorização do m
2
 em 9,24%. 

 Para 2015, os dados disponibilizados pelo DEPAMI / CRECI-GO, consideram 

que o valor do m
2
 dos condomínios verticais em Goiânia, nas áreas Sudoeste e Norte, 

respectivamente, são de R$ 3.626,10 e de R$ 3.361,16. Também vale destacar que a 

média calculada de valorização do m
2
 em Goiânia, de janeiro de 2014 (R$ 4.364,27) até 

janeiro de 2015 (R$ 5.062,21) atinge uma valorização do m
2
 em 15,99%. 
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 Na tabela 1, nota-se “o bom momento vivido pelo mercado imobiliário 

brasileiro desde meados de 2007 (o boom imobiliário), tendo como pano de fundo o 

cenário econômico favorável, também se reproduz no mercado imobiliário goianiense” 

(MOYSÉS et al., 2010, p. 1). 

 

Tabela 1 - Evolução do Mercado Imobiliário em Goiânia (1996 - 2013) 

Ano Unidades Lançadas Vendas Líquidas 

2007 5.807 3.736 

2008 7.921 6.298 

2009 7.229 7.676 

2010 9.639 9.679 

2011 1.1829 1.4158 

2012 6.225 9.351 

2013* 5.977 8.394 

*Dados tabulados em outubro de 2013 

Fonte: SEMDUS (2014) / ADEMI – GO (2014) 

  

 Conjunturalmente, percebe-se que: 

  
O impacto da crise financeira internacional ao final de 2008 quis arrefecer os 

ânimos do mercado construtivo local, mas o lançamento do programa 

habitacional MCMV e a manutenção do PAC reanimaram o setor, e em junho 

de 2010 o Estado de Goiás já detinha a posição de líder nacional nas 

contratações do MCMV. A política habitacional local também passou a 

aportar maiores contrapartidas, diversificando parcerias (governamentais e 

com o setor privado), houve reformulação do Programa Estadual Cheque 

Moradia / Moradia Digna, e o planejamento foi incluído como estratégia para 

o fortalecimento da provisão habitacional (MOYSÉS et al., 2010, p. 1). 

 

 Cabe ressaltar que o índice de verticalização no Brasil, isto é, o percentual de 

imóveis do tipo apartamento sobre o total de imóveis ocupados é de 11%. A região mais 

verticalizada é a Sudeste, com um índice de 14% e, na sequência, tem-se o Sul com 

12,3%, o Centro-Oeste com 8,4%, o Nordeste com 6% e o Norte com 4,3% (IBOPE 

INTELIGÊNCIA, 2010; PYXIS IMOBILIÁRIO, 2011) (figura 75).  

 Insere-se na questão, a taxa de crescimento do número de apartamentos nos 

últimos anos é superior ao crescimento médio do número de casas. Mas, as casas ainda 

representam 89% do total de unidades habitacionais ocupadas (IBOPE 

INTELIGÊNCIA, 2010; PYXIS IMOBILIÁRIO, 2011) (figura 76). 
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Figura 75 - Índice de verticalização no Brasil 

 

Fonte: IBOPE INTELIGÊNCIA, 2010 e PYXIS IMOBILIÁRIO, 2011 

 

 

 Figura 76 - Taxa de crescimento do número de apartamentos no Brasil 

 

Fonte: IBOPE INTELIGÊNCIA, 2010 e PYXIS IMOBILIÁRIO, 2011 
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 Em notícia divulgada pelo Jornal O Girassol, em 28 de outubro de 2012, a 

SINDUSCON - TO comunica que o valor do m
2 

do setor imobiliário em Palmas / TO 

está abaixo da média nacional. Destaca-se que “a cada dia mais prédios, salas, casas são 

construídos em Palmas (TO) provando que a cidade está crescendo. O preço do m
2
 é a 

grande preocupação para quem deseja adquirir um imóvel. O preço médio do m² no 

Brasil é de R$ 6.594,00” (JORNAL O GIRASSOL, 2012, doc. eletrônico). 

 O jornal O Girassol (2012, doc. eletrônico) tece ainda que “em algumas capitais 

brasileiras o m² está bem elevado”. “[...] Em Goiânia (GO) o m² está entre R$ R$ 

3.688,87 e na cidade de Palmas / TO o m² varia de R$ 2.500,00 até R$ 3.500,00”. 

 No mesmo veículo jornalístico, Gustavo Rizzati
95

, diretor de incorporação do 

Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado do Tocantins (SINDUSCON - 

TO), relata que “a informação de que Palmas é a cidade que possui o m
2
 mais caro do 

país é equivocada; o preço de Palmas está abaixo da média”.  

 O Portal de Notícias Cleber Toledo, de 07 de novembro de 2012, informou que o 

mercado de Palmas passa por um bom momento depois de viver “uma irrealidade”, 

conforme SINDUSCON - TO. O depoimento de Paulo Eduardo Tavares Vieira
96

, 

presidente da SINDUSCON - TO, afirma que o “Tocantins é um Estado diferenciado 

pela taxa de crescimento”. “Avaliou que o setor viveu até o ano passado “uma 

irrealidade”. [...] Empreendimentos chegaram a vender todas as unidades em apenas um 

dia”.  

 Destaca ainda que “hoje vivemos um momento positivo, mais tranquilo, em que 

um empreendimento é vendido por completo entre seis e oito meses, o que é natural”. 

Revela-se também que “um dos pontos positivos do Estado é que o Tocantins é um 

Estado diferenciado. Aqui se cresce mais do que a média nacional e, por isso, a 

demanda por habitação é sempre crescente” (PORTAL DE NOTÍCIAS CLEBER 

TOLEDO, 2012, doc. eletrônico). 

 É dito no depoimento que “a intensa verticalização da Capital ocorre também 

porque é financeiramente mais vantajosa para as famílias” (PORTAL DE NOTÍCIAS 

CLEBER TOLEDO, 2012, doc. eletrônico). Também lembrou que:  

 
Uma casa, considerando a compra do terreno, no centro de Palmas, não sai 

por menos de R$ 300 mil reais, enquanto, na mesma região, apartamentos de 

excelente padrão, com dois quartos, estão sendo vendidos por preços bem 

                                                 
95

Depoimento concedido ao Jornal O Girassol em 28/10/2012.  
96

Depoimento dado ao Portal de Notícias Cleber Toledo em 07/11/2012. 
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mais baixos, em torno de R$ 160 mil reais (PORTAL DE NOTÍCIAS 

CLEBER TOLEDO, 2012, doc. eletrônico). 

 

 Continua dizendo que “só o terreno nessa região é encontrado por R$ 180 mil 

reais, prédios são a melhor solução para quem quer ficar próximo de seu trabalho” e 

“garantiu que as construtoras no Estado têm acompanhado esse nível de exigência dos 

compradores”. Ele ainda “defendeu que a verticalização tem obedecido à legislação e ao 

projeto da Capital”. “Os prédios estão sendo construídos onde a legislação permite, não 

ocorre em Palmas (TO) como em Goiânia (GO), onde se compra vários lotes e os 

remembra para construir um prédio” (PORTAL DE NOTÍCIAS CLEBER TOLEDO, 

2012, doc. eletrônico). 

 O presidente da SINDUSCON - TO “garantiu que o custo do imóvel de Palmas 

(TO) está entre os mais baratos da região; o custo médio do m
2
 da Capital gira em torno 

de R$ 3,2 mil reais, enquanto está em R$ 4 mil reais em Goiânia / GO [...]” (PORTAL 

DE NOTÍCIAS CLEBER TOLEDO, 2012, doc. eletrônico). 

 Segundo o Portal G1 - TO, em 28/06/2013, “o valor do m
2
 de imóveis em 

Palmas chega a R$ 4 mil reais” e que “há quatro anos o preço máximo na capital 

tocantinense era R$ 3 mil reais”. Essa “valorização de imóveis em Palmas - TO tem 

deixado o consumidor mais cauteloso. Nos últimos quatro anos o metro quadrado da 

área construída aumentou e que chega à quantia de R$ 4 mil reais”. 

 A informação dada pela Câmara de Valores Imobiliários do Tocantins é a de que 

em 2009, o preço variava entre R$ 1,2 mil reais e R$ 3 mil reais. Este ano, 2013, o 

consumidor que quiser sair do aluguel vai precisar pagar mais. O valor está entre R$ 1,4 

mil reais e R$ 4 mil reais (PORTAL G1 - TO, 2013, doc. eletrônico). 

 O perito avaliador Alisson Olimpo
97

 lembra que “há quatro anos, vendeu um 

imóvel por quase R$ 80 mil reais. Hoje, 2013, o valor do mesmo apartamento aumentou 

em quase 100%. O apartamento está custando R$ 150 mil reais. Ele atribui a 

valorização ao crescimento da construção civil” (PORTAL G1 - TO, 2013, doc. 

eletrônico). 

 De acordo com o conselheiro estadual do Conselho Regional de Corretores de 

Imóveis (CRECI - TO), Valterson Teodoro
98

, “o boom imobiliário começou em 2004 

em virtude do crescimento econômico no País e maiores ofertas de crédito, mas desde 

2011 tem dado sinais de estabilização”. E, “isso acontece em decorrência não só do 
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Depoimento dado ao Portal G1 - TO em 28/06/2013. 
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Depoimento dado ao Portal G1 - TO em 28/06/2013.  

http://g1.globo.com/to/tocantins/cidade/palmas.html
http://g1.globo.com/tudo-sobre/tocantins
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atendimento da demanda reprimida de imóveis no País, como também um 

endividamento da população” (PORTAL G1 - TO, 2013, doc. eletrônico). 

 “Para o consumidor que tem o sonho da casa própria, especialistas recomendam 

esperar o preço cair. Não precisa ter pressa. É importante pesquisar bastante para fazer 

uma boa compra”, recomenda o conselheiro estadual do CRECI - TO (PORTAL G1 - 

TO, 2013, doc. eletrônico). 

 Noutra ponta, o Jornal O Popular (24/02/2013) reporta que “o mercado 

imobiliário acaba acompanhando a tendência que a cidade nos revela, que é esse apreço 

pelas áreas verdes. O atual momento mostra como os empreendimentos precisam 

dialogar com a história do setor onde eles estão sendo construídos”, explica Ricardo 

Teixeira
99

, diretor da Urbs-RT Lançamentos Imobiliários. 

 Dessa forma, Gomes (2009, p. 5/6) discorre que: 

 
A criação de parques, enquanto “espaços verdes”, configura-se como uma 

estratégia que busca favorecer a reprodução ampliada do capital e justificar 

um padrão de vida, tido como ideal. Assim, o que está em destaque é o 

“econômico”, ocultado pela ideia de preservação da natureza. 

  

 O panorama do último censo demográfico do IBGE - 2010 revelou uma 

tendência nacional de verticalização das cidades brasileiras. Entre os fatores que 

fomentaram o fenômeno da verticalização tanto em Palmas (TO) como em Goiânia 

(GO) pode-se citar: 

a) Com base nos dados do Atlas do Desenvolvimento Humano do Brasil (2013), 

percebe-se que a renda per capita média de Palmas (TO) cresceu 143,53% nas últimas 

duas décadas, passando de R$ 446,49, em 1991, para R$ 714,58, em 2000, e para R$ 

1.087,35, em 2010. Portanto, isso equivale a uma taxa média anual de crescimento 

nesse período de 4,80%. A taxa média anual de crescimento foi de 5,36%, entre 1991 e 

2000, e 4,29%, entre 2000 e 2010. A proporção de pessoas pobres, ou seja, com renda 

domiciliar per capita inferior a R$ 140,00 (a preços de agosto de 2010), passou de 

38,23%, em 1991, para 19,03%, em 2000, e para 6,91%, em 2010. A evolução da 

desigualdade de renda nos dois períodos pode ser descrita via Índice de Gini
100

, que 

passou de 0,64, em 1991, para 0,63, em 2000, e para 0,58, em 2010. Para o caso de 

                                                 
99

Depoimento dado ao Jornal O Popular em 24/02/2013. 
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O Índice de Gini, criado pelo matemático italiano Conrado Gini, é um instrumento para medir o grau 

de concentração de renda em determinado grupo. Ele aponta a diferença entre os rendimentos dos mais 

pobres e dos mais ricos. Numericamente, varia de zero a um (alguns apresentam de zero a cem). O valor 

zero representa a situação de igualdade, ou seja, todos têm a mesma renda. O valor um (ou cem) está no 

extremo oposto, isto é, uma só pessoa detém toda a riqueza.  
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Goiânia (GO), a renda per capita média cresceu 94,39% nas últimas duas décadas, 

passando de R$ 693,72, em 1991, para R$ 1.001,94, em 2000, e para R$ 1.348,55, em 

2010. Dessa forma, isso equivale a uma taxa média anual de crescimento nesse período 

de 3,56%. A taxa média anual de crescimento foi de 4,17%, entre 1991 e 2000, e 3,02%, 

entre 2000 e 2010. A proporção de pessoas com renda domiciliar per capita inferior a 

R$ 140,00 (a preços de agosto de 2010), passou de 13,86%, em 1991, para 8,84%, em 

2000, e para 3,09%, em 2010. Então, verifica-se que a evolução da desigualdade de 

renda nesses dois períodos pode ser descrita através do Índice de Gini, que passou de 

0,57, em 1991, para 0,61, em 2000, e para 0,58, em 2010. 

b) Entre 2000 e 2010, a população de Goiânia (GO) cresceu a uma taxa média 

anual de 1,74%, enquanto que no Brasil foi de 1,17%, no mesmo período. Nesta década, 

a taxa de urbanização do município passou de 99,42% para 99,62%. Em 2010, viviam 

na capital goiana, 1.302.001 pessoas. Entre 1991 e 2000, a população da Capital cresceu 

a uma taxa média anual de 1,94%. Na referida década, a taxa de urbanização do 

município goianiense passou de 99,23% para 99,42%. Cabe informar que no período de 

2000 a 2010, a população de Palmas (TO) cresceu e apresentou uma taxa média anual 

de 5,21%, enquanto que no Brasil foi de 1,17%, no mesmo período. Nesse período, a 

taxa de urbanização do município tocantinense passou de 97,69% para 97,11%. No ano 

de 2010, residiam no município, 228.332 pessoas. De 1991 a 2000, a população 

palmense cresceu a uma taxa média anual de 21,49%. Na década supramencionada, a 

taxa de urbanização da Capital passou de 78,27% para 97,69%, conforme dados do 

Atlas do Desenvolvimento Humano do Brasil (2013). 

c) Segundo Atlas do Desenvolvimento Humano do Brasil (2013), o Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDHM) de Palmas / TO é de 0,788, em 2010, o que situa a 

capital tocantinense na faixa alta de IDHM, entre 0,700 e 0,799. Verifica-se que a 

dimensão que mais contribui para o IDHM da Capital é a longevidade, com índice de 

0,827, seguida de renda, com índice de 0,789, e de educação, com índice de 0,749. No 

caso de Goiânia / GO, o IDHM é de 0,799, em 2010, o que coloca esse município do 

Estado de Goiás na faixa de IDHM alto, entre 0,700 e 0,799. Destaca-se também que a 

dimensão que mais contribui para o IDHM da capital goiana é a longevidade, com o 

índice de 0,838, seguida de renda, com índice de 0,824, e da educação, com 0,739. 

d) O Instituto Mauro Borges - IMB (2015) relata que o PIBM (Produto Interno 

Bruto Municipal) de Goiânia / GO apresentou um bom crescimento, pois, saiu de R$ 

29.295.413,00 em 2010 e passou para R$ 40.461.354,00 em 2013. O PIBM de Palmas 
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(TO) também cresceu, pois, partiu de R$ 4.095.442,00 no ano de 2010 para contabilizar 

em 2013 o valor de R$ 5.824.406,00, conforme SEPLAN - TO (2015).  

 Corrobora-se com Brancatelli et al. (2011, doc. eletrônico), pois, alicerçam que a 

“verticalização atinge todo o País e 1 (um) em cada 10 (dez) brasileiros já mora em 

prédios” e o censo demográfico do IBGE (2010) mostra que as “cidades pequenas e 

médias são hoje os principais motores dessa tendência” (figura 77). 

 Considera-se também que entre as explicações, “estão o aumento da renda, do 

emprego e do crédito. Morar em prédios também se transformou em status, símbolo de 

prosperidade” (BRANCATELLI et al., (2011, doc. eletrônico). Além disso, “a falta de 

terrenos nas grandes metrópoles levou o mercado imobiliário a novos endereços, seja 

para construir prédios para famílias de baixa renda ou para erguer torres neoclássicas 

nos moldes paulistanos”, segundo Brancatelli et al. (2011, doc. eletrônico). Nesse foco, 

Brancatelli et al. (2011, doc. eletrônico) consideram que “enquanto o adensamento 

urbano pode tornar as cidades mais compactas e funcionais, a verticalização sem regras 

piora consideravelmente a qualidade de vida dos moradores”. 

 Vale ressaltar que a preocupação, segundo especialistas, é que [muitos] desses 

municípios [Londrina, Maringá, Campinas, Uberaba, Uberlândia, Ribeirão Preto, São 

José do Rio Preto, Presidente Prudente e outros] estão repetindo os mesmos erros das 

grandes capitais [São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Salvador, Recife, Florianópolis, 

Goiânia, Palmas e outras] que se verticalizaram nas décadas anteriores [e que continuam 

na marcha da verticalização]. "Temos legislações tão atrasadas que podem ser 

comparadas às americanas ou europeias do século 19. Não há discussão urbanística 

alguma nessas cidades", diz o urbanista Kazuo Nakano
101

, do Instituto Pólis. 

 O processo de verticalização no Brasil ocorreu primeiramente nos grandes 

centros como Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte, contudo hoje em dia pode-se 

percebê-lo em médias e até pequenas cidades (COSTA, 2000). 

 Dalcumune (2006, p. 21) enfatiza que:  

 
A verticalização produz significativos impactos na estrutura social, 

econômica e ambiental das cidades, como mudanças na distribuição das 

classes sociais, fortemente influenciadas pelas alterações de valor e de uso do 

solo urbano, diretamente gerido pelo poder público que assume papel 

relevante para a verticalização ao disciplinar o processo através da legislação 

urbana, a qual aparece extremamente subordinada aos interesses dos grupos 

que produzem este espaço. 
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Depoimento dado ao Jornal O Estado de São Paulo em 09/07/2011.  
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Figura 77 - Um em cada dez brasileiros vive em apartamento 

 
Fonte: IBGE (2010) / Jornal O Estado de São Paulo, 09/07/2011 

http://www.estadao.com.br/noticias/cidades,verticalizacao-atinge-todo-o-pais-e-1-em-cada-10-brasileiros-ja-mora-em-predios,742856,0.htm


242 
 

 
 

 Aoqui (2002, doc. eletrônico) “ter um parque no quintal de casa. O velho sonho 

de quem vive em grandes cidades está se tornando um dos principais requisitos na 

escolha do imóvel, ao lado de segurança, localização e preço”. 

 “Em busca de qualidade de vida, comprador é atraído por empreendimentos com 

amplas áreas verdes, que chegam a incluir bosques e rios e a limitar construção a 5% do 

terreno” (AOQUI, 2002, doc. eletrônico). 

 “Até quem constrói ao lado de áreas verdes colhe boas vendas” (AOQUI, 2002, 

doc. eletrônico). Assim, conforme Jornal O Popular (2015, doc. eletrônico), a região do 

Faiçalville - área sudoeste de Goiânia - propiciou uma “nova onda de urbanização”. A 

“construção do novo parque ambiental [PUAMA] levou o setor imobiliário a investir na 

região”. 

 Cabe inferir que “mesmo cidades com planejamento rígido como Palmas, no 

Tocantins, sofrem com a dificuldade de combinar verticalização com investimento em 

infraestrutura”. “O Plano Diretor [atual] proíbe a concentração de prédios e determina 

uma densidade máxima de 380 habitantes por hectare. A regra, porém, não foi suficiente 

para impedir que milhares de consumidores ficassem sem água no ano passado” 

(BRANCATELLI et al., 2011, doc. eletrônico). 

 Nesse prisma, 

 
A verticalização em torno dos parques não é novidade em Goiânia, assim 

como a antecipação das construtoras. Mas, diferentemente dos prédios de 

luxo erguidos nos arredores do Lago das Rosas, Parque Vaca Brava, 

Flamboyant e as mais recentes obras de frente para o Parque Areião, os 

chamados empreendimentos de alto padrão, os residenciais projetados ao 

longo do Programa Urbano Ambiental Macambira-Anicuns (PUAMA) são, 

até o momento, de padrão econômico, destinados à classe média (JORNAL O 

POPULAR, 2015, doc. eletrônico). 

 

 Também, notou-se que entre os períodos de 2009 a 2013, as “construtoras 

lançaram na região de influência do Programa Urbano Ambiental Macambira-Anicuns 

(PUAMA), 3.524 apartamentos, divididos em 11 prédios”. E, “as proximidades do 

parque Macambira (PAM), no Setor Faiçalville, na Região Sudoeste de Goiânia, ainda 

resistem à especulação imobiliária” (JORNAL O POPULAR, 2015, doc. eletrônico). 

 O Jornal O Popular (2015, doc. eletrônico) destaca em sua matéria que “o 

mercado imobiliário se antecipou ao poder público e já começou por si só a transformar 

a região [do Faiçalville], que está vivendo uma onda de verticalização”. 
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“O parque [PUAMA] é um chamariz para o mercado imobiliário, pois o m
2
 

próximo a áreas verdes tende a ser mais valorizado. A própria concepção do 

Macambira-Anicuns previa que seu entorno fosse adensado e é natural que a 

população busque qualidade de vida morando próximo de áreas verdes” 

(JORNAL O POPULAR, 2015, doc. eletrônico). 

 

 Realmente, o “mercado imobiliário chega antes do Macambira-Anicuns e 

alavanca verticalização” [tanto na Região do Faiçalville como na Região do Urias 

Magalhães / Criméia Oeste], conforme reporta a matéria do Jornal O Popular (2015, 

doc. eletrônico). 

 Nesse cenário, “a construção do Parque Urbano Ambiental Macambira-Anicuns 

(PUAMA) está apenas no início, mas já alavancou uma nova onda de urbanização e 

verticalização nas Regiões Sudoeste e Oeste de Goiânia” [também na Região Norte] 

(JORNAL O POPULAR, 2015, doc. eletrônico). 

 Comenta-se que conforme o: 

 
“Anunciado em 2003, o projeto [PUAMA] enfrentou dificuldades de sair do 

papel nos últimos 11 anos. Mas, o mercado imobiliário se adiantou e mudou 

a paisagem e o perfil dos setores que compõem a faixa inicial do projeto, com 

bairros planejados, parques e centros comerciais” (JORNAL O POPULAR, 

2015, doc. eletrônico). 

 

 O “projeto [PUAMA] deve inflar preços em áreas próximas ao Macambira-

Anicuns”. Esclarece-se que “já está mudando o comércio de imóveis na região de onde 

vai ser criado o futuro Parque Macambira-Anicuns, em Goiânia”. O projeto 

praticamente corta a Capital, e segundo o presidente do Conselho Regional de 

Corretores de Imóveis (CRECI - GO), Oscar Hugo Monteiro
102

, “já mudou a realidade 

dos negócios imobiliários” e “um processo já iniciado, é a verticalização das áreas 

próximas aos parques [...]” (JORNAL O POPULAR, 2011, doc. eletrônico). 

 Moura (2011) e Sobral (1996) avaliam que a grande concentração de prédios e o 

excesso de outdoors, desvalorizam a cidade e impacta as condições de vida urbana. Em 

Palmas / TO, a construção de prédios com mais de dois andares era permitida somente 

em locais específicos do plano diretor da cidade, mas algumas normas foram alteradas, 

e atualmente esses edifícios podem ser construídos em qualquer quadra. 

 Erig et al. (2013, p. 7) asseveram que “em Palmas [TO] ocorrem muitas 

transformações ambientais. A especulação imobiliária ainda é muito pulsante, a cada dia 

as avenidas [e áreas circunvizinhas ao Parque Linear Brejo Comprido e Parque 

Cesamar] são invadidas por novos prédios e edificações. 

                                                 
102

Depoimento cedido ao Jornal O Popular em 22/11/2011.  
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 O crescimento do setor imobiliário liderado, em parte, pelas grandes 

incorporadoras é uma estratégia à reprodução do capital, que tem migrado 

gradativamente do setor industrial para o imobiliário, como afirma Lefebvre (1999) e 

Fernandes et al. (2014). 

  
[...] o papel e a função deste setor não deixam de crescer. Na medida em que 

o circuito principal, o da produção industrial corrente dos bens “mobiliários”, 

arrefece seu impulso, os capitais serão investidos no segundo setor, o 

imobiliário. Pode até acontecer que a especulação fundiária se transforme na 

fonte principal, o lugar quase que exclusivo de “formação do capital”, isto é, 

de realização da mais-valia. Enquanto a parte da mais-valia global formada e 

realizada na indústria decresce, aumenta a parte da mais-valia formada e 

realizada na especulação e pela construção imobiliária (LEFEBVRE, 1999, 

p.144). 

 

 Pontua-se que essa capitalização possibilitou o crescimento de diversas 

incorporadoras brasileiras e, consequentemente, sua expansão para outras localidades 

além daqueles de sua atuação originária. A figura 78 mostra a intensa expansão da 

atuação das principais incorporadoras pelo território nacional e aponta que a crescente 

aproximação entre o capital financeiro e a produção imobiliária, representados 

respectivamente pelas instituições financeiras e empresas de incorporação imobiliária, 

se consolida com a abertura de capital por essas empresas. Na década de 2000 ocorreu 

uma crescente inserção das incorporadoras ao mercado de ações, tendo em vista novos 

investimentos, conforme observações tanto de Rufino (2012) como de Fernandes et al. 

(2014). 

 Compreende-se que “atualmente, o mercado imobiliário recebe cada vez mais 

influência dos incorporadores e construtores imobiliários e, gradativamente, grandes 

empresas passam a atuar nesta atividade, acirrando a competitividade do setor” 

(FERNANDES et al., 2014, p. 278). Então, “no processo de financeirização da 

economia é importante destacar aqui dois momentos: os fluxos de capitais dos setores 

produtivos para o setor financeiro e a aplicação desses capitais no setor imobiliário” 

(MIELE, 2008, doc. eletrônico). 

 O pesquisador Cano (2010, p. 5) traz subsídios teóricos para melhor caracterizar 

a expressão do capital mercantil e seu relacionamento na produção imobiliária, 

interpretando que esse tipo de capital: 

  
Muitas vezes, além de manter suas antigas e arcaicas formas, ele assume 

parcialmente outras, travestido de industrial, de bancário, de financeiro, 

mantendo sua ambiguidade. Além dessa forma moderna e mais progressista, 

manterá muitos dos traços anteriores que lhe garantem sua participação no 

poder (local, regional ou nacional). Ou ainda, e visto de forma distinta, 
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manterá estruturas ambíguas de ativos, onde a propriedade fundiária se 

destaca. Sua metamorfose, nas regiões de maior atraso, será assim, quase 

sempre incompleta, mantendo formas mais reacionárias na economia e no 

poder. Suas diversas frações apresentam variados modos de manifestação, 

porém, na essência, são os mesmos capitais mercantis de antes e que passam 

a adquirir, digamos, certa expressão moderna, constituindo parte da burguesia 

nacional industrial e financeira [...] (CANO, 2010, p. 5). 

 

Figura 78 - Atuação das principais incorporadoras no território brasileiro (2006 a 2012) 

 
Fonte: Fernandes et al. (2014) 

 

 Esse palco permite que “o Estado associado ao capital imobiliário e financeiro 

atue de forma a contribuir e reforçar, cada vez mais, a cidade na condição de 

mercadoria, cujo processo de uso e apropriação do solo urbano se dá por atores sociais 

com interesses mercadológicos” (SIQUEIRA, 2014, p. 23). 
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 Os estudos realizados por Tsuda (2010, p. 45) informam que “as áreas ao redor 

de vários parques públicos [exemplo: parques lineares Macambira-Anicuns (Goiânia - 

GO) e Brejo Comprido (Palmas - TO)] [...] são disputadas pelo mercado imobiliário, 

pois, a proximidade a áreas verdes públicas hoje é um grande atrativo na venda de um 

imóvel”. Relata também que essas “áreas verdes possuem como principais atrativos 

proporcionar lazer em meio à natureza, uma vista ampla e agradável, e criar uma 

distinção de classe social, isto é, proporcionar status ao morador do imóvel” (TSUDA, 

2010, p. 45). 

 Tsuda (2010, p. 50) ressalta que “a proximidade a praças e a parques [urbanos 

convencionais e lineares] é um importante item de valorização de um imóvel, e o 

mercado imobiliário há muito tempo se aproveita deste aspecto para lançar 

empreendimentos residenciais de alto padrão próximos aos parques susoditos nas áreas 

mais valorizadas [...]” das cidades de Nova Iorque (Central Park), de São Paulo (Parque 

do Ibirapuera), de Goiânia (Macambira-Anicuns) e Palmas (Brejo Comprido).    

 Assim, Rodrigues (2010, p. 9) assevera que: 

 
A verticalização é tida hoje como um componente do planejamento urbano 

que tem por finalidade o desenvolvimento da cidade, o melhoramento da 

qualidade de vida e a segurança de seus habitantes, bem como a valorização 

da área, a modernidade, o embelezamento urbano dentre outros pontos. 

 

 Consoante ao exposto por Almeida (2013, p. 20), 

 
A verticalização ocorre porque o espaço urbano é disputado, é necessário 

para que os indivíduos possam habitar e trabalhar, desenvolver relações 

sociais. Há mais gente querendo habitar o urbano do que espaço para suportar 

essa demanda e, quando o crescimento horizontal da cidade já não é possível, 

seja pela falta de espaço, seja pela especulação imobiliária, responsável pelo 

aumento dos preços da terra urbana, a solução é a multiplicação do espaço 

em pavimentos (cabe ressaltar aqui que não são todos os espaços da cidade, 

mas aqueles que possuem alguma centralidade e/ou são estimulados pelo 

marketing das incorporadoras ou até mesmo pelo Estado). 

 

 Almeida (2013, p. 23) complementa que: 

 
A moradia vertical é considerada mais que uma mercadoria a ser consumida, 

é considerada um modo de vida. Insere-se nessa estratégia a mídia televisiva, 

impressa e visual, utilizada para convencer as pessoas de que a forma mais 

segura e cômoda de viver nas cidades é habitando edifícios. 

 

 Os pesquisadores Nativio et al. (2009) dissertam que a especulação imobiliária é 

presente e determinante na paisagem desigual e contraditória do urbano, pois torna 

certos pontos mais acessíveis que outros, e fazem com que parcelas da cidade ganhem 

ou percam valor com o passar do tempo. 
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 Nesse prisma, 

 
A evolução do mercado imobiliário e a atuação dos agentes desse setor 

econômico pode ser uma questão chave para a compreensão da dinâmica que 

direciona a expansão das cidades para áreas pouco adensadas, com 

disponibilidade de amplos espaços livres de edificação ou de urbanização e 

dotadas de precária infraestrutura urbana (CARDEMAN, 2014, p. 8).  

 

 Isso vem ocorrendo tanto em Goiânia / GO (Parque Linear Macambira-Anicuns) 

como em Palmas / TO (Parque Linear Brejo Comprido), pois, 

 
De maneira geral, as leis que instrumentalizam ações de planejamento urbano 

são dissociadas de planos socialmente construídos e resultam no atendimento 

a pressões do setor público ou interesses de setores privados. Essa situação 

acaba por se refletir em situações formais que cristalizam no território e na 

paisagem desequilíbrios decorrentes da falta de garantia a todos os setores 

sociais do direito à cidade em sua plenitude (CARDEMAN, 2014, p. 46). 

 

 De acordo com Ferreira (2013, p. 77, grifo nosso), 

 
O processo de verticalização de moradias, a partir do ano 2000, foi 

ocasionado primeiramente por uma dinâmica de crescimento no município de 

Goiânia, e também, por uma questão mercadológica. Isso quer dizer, que as 

grandes empresas do setor imobiliário e também da construção civil viram o 

potencial de crescimento da região [...] [do Faiçalville, área sudoeste].  

  

  

 Dessa forma, 

 
No início dos anos 2000, a cidade de Goiânia já passava por esse processo de 

crescimento e expansão imobiliária de forma muito acentuada e, por 

consequência, bairros [exemplo: Região do Faiçalville] nessa zona da cidade 

estavam cada vez mais habitados, ocasionando um efeito dominó, quando um 

bairro já ficava saturado, um novo bairro teria a obrigação de suprir o 

antecessor (FERREIRA, 2013, p. 77, grifo nosso).  

 

 Com base no processo de melhoria na infraestrutura da Região do Faiçalville 

(área sudoeste da Capital), a questão imobiliária foi, ao longo do tempo, alterada. “Com 

o processo de valorização [...] [da Região do Faiçalville], começou um interesse das 

grandes construtoras, e a partir do ano 2000, iniciou-se [...] [na referida região] um 

processo de verticalização de moradias”. Cabe destacar que “devido à presença de 

muitos lotes ociosos, essas construtoras passaram a se interessar mais [...] [pela Região 

do Faiçalville e adjacências, pois, ali já estava projetado o Parque Linear 

Macambira-Anicuns]” (FERREIRA, 2013, p. 77, grifo nosso).  

 Entende-se que: 

  
Em momentos históricos determinados, áreas e formas espaciais, em razão de 

condições de infraestrutura, localização e qualidade do terreno, não adquirem 

importância tão grande a ponto de despertarem a atenção da promoção 
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imobiliária. [...] Com o crescimento da cidade, a expansão de seus limites, 

bem como a realização de obras de renovação urbana ou dotação de 

infraestrutura, tais áreas redefinem-se espacialmente e passam a ser 

valorizadas. Tornam-se, por isso, espaços seletos para moradia de camadas 

sociais de médio e alto status. Muda-se, assim, o caráter da segregação do 

espaço e a fisionomia da cidade, que passa a ter não só novas formas, como 

também novos conteúdos sociais (TRINDADE JÚNIOR, 1996, p. 137). 

 

 Nascimento et al. (2015, p. 153) discorre que “no período compreendido entre as 

décadas de 1960 e 1980, Goiânia experimentou um rápido crescimento da população”. 

Também “no mesmo período iniciou-se o processo de verticalização, a princípio 

concentrado nos setores mais antigos e com maior densidade populacional - como o 

Centro e o Setor Oeste [...]”.  

 De 1996 a 2006, foi verificado o vetor de expansão urbana no sentido da Região 

Sudoeste [Região do Faiçalville], assim como nas direções Noroeste e Sudeste [...]. 

Ainda nota-se “[...] um forte processo de preenchimento dos vazios intraurbanos, 

sobretudo nas regiões Sudoeste [Região do Faiçalville] e Noroeste, mas também nas 

Norte [Região do Urias Magalhães / Crimeia Oeste] e Leste” (NASCIMENTO et al., 

2015, p. 163) (figura 79). Pontua-se que:  

 
Este “preenchimento” foi fruto, em grande parte, dos ditames legais - como a 

Lei Orgânica do Município (1990) - que ampliaram as pressões sobre o uso 

especulativo das terras urbanas, propiciando a venda de muitas glebas até 

então deixadas como reservas de valor (NASCIMENTO et al., 2015, p. 163). 

 

 Na figura 79, “[...] de 2006 a 2010, percebe-se a consolidação do processo de 

preenchimento dos vazios intraurbanos ainda existentes, tanto na porção central quanto 

nas regiões periféricas de Goiânia”. Neste período é perceptível também um pequeno 

“vetor de expansão em sentido sudoeste [...] [Região do Faiçalville], justamente em 

algumas localidades definidas pelo Plano Diretor de 2007 como Áreas de Adensamento 

Básico, que se baseavam em áreas de baixa densidade - indicadas a serem ocupadas” 

(NASCIMENTO et al., 2015, p. 163/164). 

 Ferreira (2013), Souza (2015), Gomes et al. (2003) e Amazonas (2010) 

destacam a necessidade de uma distribuição mais igualitária de áreas verdes, ou seja, 

parques urbanos convencionais e lineares nas cidades (Palmas / TO e Goiânia / GO), 

pois, a localização dessas, na maioria das vezes, está associada à especulação 

imobiliária. Assim, os espaços destinados ao lazer, quer sejam parques lineares e praças 

públicas, quando bem equipados, tornam as áreas de seu entorno mais valorizadas e, 

consequentemente, procuradas pela garantia de uma vida mais saudável, devido aos 

diversos benefícios que esses espaços lineares verdes lhes oferecem. 
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Figura 79 - Crescimento da Área Urbana do município de Goiânia / GO entre 1986 e 

2010 

 
Fonte: Nascimento et al., 2015 

  

 Concorda-se com Souza (2015, p. 23), pois,  

 
Intervenções no espaço urbano [...] [das cidades de Palmas (TO) e de Goiânia 

(GO)], como: a construção de equipamentos sociais, verticalização e 

implantação de infraestrutura, têm provocado alterações no uso do solo das 

cidades. Os parques construídos [exemplo: Parque Linear Macambira-

Anicuns (Goiânia - GO) e Parque Linear Brejo Comprido (Palmas - TO)], 

visando à promoção do desenvolvimento sustentável, são utilizados como 

elementos de supervalorização do solo e intensificação da especulação 

imobiliária. 

 

 Cabe ressaltar que “a valorização de áreas situadas próximas aos espaços 

públicos, como os parques [lineares Macambira-Anicuns (Goiânia - GO) e Brejo 

Comprido (Palmas - TO)], constitui-se de alto valor especulativo e econômico. Em face 
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do elevado valor de troca, essas áreas tornam-se locais de grande interesse das classes 

média e alta” (SOUZA, 2015, p. 28). 

 Moysés (2004, p. 218) afirmar que, em Goiânia, ocorreu uma chamada limpeza 

social, cujo principal objetivo centrava-se em “limpar as áreas ocupadas pelos excluídos 

e nelas refazer o espaço na perspectiva de ocupá-las com empreendimentos que 

interessem ao capital imobiliário”. 

 Assim, em consonância com a afirmação acima de Moysés (2004), nota-se a 

presença da gentrificação, ou seja, “a substituição de uma classe social por outra” 

(FREITAS, 2006; GLASS, 1964), fenômeno ocorrido em países da Europa, da América 

do Norte, da América Latina e em outras localidades mundiais. Essas transformações 

produzidas pela gentrify
103

 estão em ação permanente em nossas cidades 

contemporâneas (Goiânia (GO), Palmas (TO), Uberlândia (MG), Campinas (SP), Santos 

(SP), Maringá (PR), Londrina (PR) e tantas outras). 

 Nesse caminho, tanto Freitas (2006) como Smith (2006) e Moysés (2004), 

apontam para o que consideram crucial nos processos de gentrificação, ou seja, o fato de 

que envolve não apenas uma mudança social, mas uma mudança física de habitação 

local, combinando a higienização social com a reabilitação das áreas para que as classes 

média e alta possam habitá-las.  

 Destaca-se também que tal fenômeno acarreta no aumento do custo de vida e na 

especulação imobiliária no entorno dos referidos parques lineares tanto em Goiânia 

(GO) como em Palmas (TO), tendo também um sentido global: 

 
O desenvolvimento imobiliário urbano - a gentrificação em sentido amplo - 

tornou-se agora um motor central da expansão econômica da cidade, um setor 

central da economia urbana. No contexto de um mundo recentemente 

globalizado, a “regeneração urbana” representa uma estratégia central na 

competição entre as diferentes aglomerações urbanas. Assim como na 

globalização, estamos em presença de uma espécie de anônima lógica 

econômica, e a oposição a tal transformação global e urbana terá um papel 

crucial na orientação que tomarão os novos espaços (SMITH, 2006, p. 85). 

 

 Assim, “o surgimento de novos espaços públicos na cidade contemporânea, em 

função do reordenamento territorial, criou novos espaços de consumos distantes das 

áreas centrais das cidades”, conforme Souza (2015, p. 28). 

 Em consonância com Smith (2006, p. 45), 

                                                 
103

O termo gentrificação foi cunhado pela socióloga britânica Ruth Glass em 1964. As primeiras 

definições de gentrificação têm maior foco na questão do mercado imobiliário e na substituição da 

população mais pobre pela nova classe média e também pela classe alta. 
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[...] [a] gentrificação [é] como a nova fronteira urbana, uma fronteira social, 

marcada pela exclusão social e desigualdade econômica, em que os menos 

favorecidos são obrigados a se deslocarem para novas áreas periféricas das 

cidades. A fronteira urbana é uma fronteira econômica fundamentada na 

acumulação e expansão do capital. 

 

 Esse cenário descrito acima foi visto em trabalhos de campo realizados em julho 

de 2015, ao longo do Brejo Comprido, em Palmas (TO) e em outubro e dezembro de 

2015, nas áreas 1, 2 e 11 do Macambira-Anicuns, em Goiânia / GO com a presença do 

fenômeno da verticalização. 

 Moreira et al. (2012, p. 244) alicerça que: 

 
A valorização se realiza com a implantação de equipamentos sociais 

custeados pelo Estado, seguidos por investimentos privados em 

empreendimentos comerciais ocasionando a especulação imobiliária local. A 

implantação [...] [dos parques lineares Brejo Comprido (Palmas - TO) e 

Macambira-Anicuns (Goiânia - GO)] chamam atenção porque, atualmente, 

esses modelos de parques têm servido como objeto de valorização e 

especulação imobiliária. 

  

 Vale mencionar que esses “parques [...] [lineares] valorizam as áreas de seu 

entorno e atraem a atenção de novos investidores do mercado imobiliário”, em 

concordância com Moreira et al. (2012, p. 251/252). Serpa (2007, p. 85) também 

menciona que esses “parques [lineares] urbanos contribuem também para dar prestígio a 

determinadas áreas da cidade revalorizando sua imagem e encarnando uma espécie de 

“paz consensual””. 

 Dessa forma, “apesar de toda organização pretendida pelo plano diretor no 

planejamento de Palmas, o que se verificou, de fato, foi uma ocupação desordenada do 

espaço da cidade (CORIOLANO et al., 2010, p.11). Continua afirmando que em Palmas 

(TO), 

 
A primeira expansão ocorreu logo no início de sua implementação, em 1991, 

quando ocorreu a ocupação da região periférica ao sul da cidade pela 

população migrante, antes mesmo da abertura de quadras centrais previstas 

no Plano Diretor, contrariando o processo de ocupação a partir do núcleo 

central (CORIOLANO et al. , 2010, p. 14).  

 

 Também é exposto por Bazolli (2007) que a segunda expansão em Palmas (TO) 

deu-se em 2002, dessa vez a partir de pressões do mercado imobiliário, pois, o avanço 

para a região norte, apesar de ainda não ter se esgotado o avanço para a região sul da 

cidade, surge em decorrência da aquisição de terrenos nessa região (de domínio rural) 
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por grandes investidores em terra em virtude da potencial valorização que os terrenos 

iriam adquirir com a formação do lago da Usina do Lajeado.  

 Nota-se assim, que o eixo central que se expandiu no sentido norte-sul da cidade 

de Palmas / TO, e os mecanismos do mercado imobiliário (preço das terras) empurraram 

a maioria da população de baixa renda para a região de expansão sul (figura 80). 

 

Figura 80 - Áreas de expansão sul e norte de Palmas  / TO 

 
Fonte: http://iabto.blogspot.com.br/2015/05/projeto-vencedor-do-concurso-nacional.html (2016) 

 

 Dessa forma, concorda-se com Mumford (1998, p. 461), pois, “a cidade, desde o 

princípio do século XIX, foi tratada não como uma instituição pública, mas como uma 

aventura comercial privada, a ser afeiçoada de qualquer modo que pudesse aumentar a 

rotatividade e fazer subirem ainda mais os valores dos terrenos”. 

 Noutra vertente, conforme Laisney (1975), Barone (2007), Laruccia (2004), 

Chaves (2011) e Bovo et al. (2009), historicamente o processo de verticalização (gratte-

ciel / arranha-céu) tevê sua gênese nas últimas décadas do século XIX nos Estados 

Unidos, vinculada às condições particulares de formação das cidades norte-americanas 

(Chicago, Nova Iorque, Los Angeles e outras) e do próprio estágio de desenvolvimento 

capitalista. Vários fatores podem explicar seu aparecimento: alta concentração urbana, 

aumento da divisão do trabalho e do setor terciário, a especialização funcional das áreas, 

os altos preços e a liberdade legislativa (figura 81). 

 Em Nova Iorque, mais precisamente no Central Park (figura 81), nota-se em 

suas bordas que a especulação imobiliária via verticalização também se apropria das 

referências à natureza, levando a um superadensamento das áreas circunvizinhas. 

 

 

http://iabto.blogspot.com.br/2015/05/projeto-vencedor-do-concurso-nacional.html
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Figura 81 - A pressão da verticalização no entorno do Central Park (Nova Iorque) 

 

Fonte: http://www.centralpark.com (2016) 

 

     Os estudos realizados permitem dizer que até meados do século XX, os arranha-

céus (gratte-ciel) permaneceram como um fenômeno tipicamente norte-americano, 

instalados tanto em Chicago, Los Angeles como em Nova Iorque, prevalecendo também 

a estrutura metálica e o uso não-residencial. “Sua multiplicação nas grandes cidades, 

como Nova Iorque, que naquele momento adquiriam posição dominante no cenário 

mundial, conferiu aos prédios altos [gratte-ciel] uma marca de poder, além do seu status 

de modernidade” (GALESI et al., 2001, p. 37). 

 Os estudos realizados por Berman (2007) discutem as metamorfoses urbanas que 

aconteceram em meados do século XX em Nova Iorque. Essas discussões permitiram 

denominar como “floresta de símbolos” as metamorfoses nova-iorquinas. Assim 

entende-se que: 

 

http://www.centralpark.com/
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Muitas de suas estruturas urbanas mais marcantes foram planejadas 

especificamente como expressões simbólicas da modernidade: o Central 

Park, a ponte do Brooklyn, a estátua da Liberdade, Coney Island, diversos 

arranha-céus de Manhattan, o Rockfeller Center e outras mais. Áreas da 

cidade como o porto, Wall Street, a Broadway, o Bowery, a parte baixa do 

East Side [...] ganharam força e peso simbólicos com o passar do tempo. O 

impacto cumulativo de tudo isso é que o nova-iorquino vê se em meio a uma 

floresta de símbolos baudelairiana
104

. A presença e a profusão de tais formas 

gigantescas fazem de Nova York um local rico e estranho para se viver. Mas 

também o torna um lugar perigoso, pois seus símbolos e simbolismos estão 

em infatigável conflito uns com os outros, em busca de sol e de luz 

trabalhando para eliminar-se mutuamente, desmanchando a si próprios e aos 

outros no ar (BERMAN, 2007, p. 338). 

 

 Diante dessa postura, percebe-se que esses símbolos recuperados por Berman 

(2007), relacionavam certa imagem da cidade de Nova Iorque à afirmação de poder, de 

desenvolvimento e modernidade. Assim, o fenômeno da verticalização, alicerçou para 

inúmeras cidades do globo terrestre, um passaporte urbanístico para a obtenção do 

carimbo de “cidade moderna”. 

 Noutro flanco, ao estudar o caso de Nova Iorque, Smith (2006) identifica três 

ondas no processo de gentrificação, a saber: a) a primeira onda (de 1950 a 1970), ocorre 

de forma pontual e esporádica, promovido por artistas que instalaram seus ateliês e 

passaram a viver em bairros como Greenwich Village e Soho; b) a segunda onda (fim 

de 1970 e início de 1980), a promoção desses bairros é assumida pelos promotores 

imobiliários e, finalmente torna-se uma estratégia da cidade, atingindo todos os bairros 

da área central; c) a terceira onda (a partir de 1994), este momento, mais que edifícios 

reabilitados e apartamentos reformados, a gentrificação abrange novos restaurantes, as 

vias comerciais, os parques [exemplo: Central Park], as torres de marcas famosas, os 

museus das grandes fundações. 

 Smith (2006) é contundente ao dizer que a gentrificação passa a interferir e 

reformular a apropriação do espaço urbano, não só localmente, mas de forma altamente 

integrada no espaço. Assim, corrobora-se com Celante (2014) e com Rigol (2005) que 

pontuam esta mudança social urbana como a expulsão de uma população com recursos 

econômicos e culturais escassos havendo a substituição por aqueles que ao contrário dos 

expulsos, são dotados de recursos econômicos e culturais, e as residências velhas são 

renovadas e surgem novos empreendimentos de luxo. 

                                                 
104

Charles Pierre Baudelaire (09/04/1821 - 31/08/1867), foi um poeta e teórico da arte francesa, também 

considerado um dos precursores do simbolismo e reconhecido internacionalmente como o fundador da 

tradição moderna em poesia.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/9_de_abril
https://pt.wikipedia.org/wiki/9_de_abril
https://pt.wikipedia.org/wiki/31_de_agosto
https://pt.wikipedia.org/wiki/31_de_agosto
https://pt.wikipedia.org/wiki/Poesia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Arte
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7a
https://pt.wikipedia.org/wiki/Simbolismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tradi%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Poesia_moderna
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 Assim depara-se com o processo de gentrificação que atuou em Moema, na 

capital paulista, pois, de bairro operário transformou-se em bairro tipicamente das 

classes média e alta. O bairro de Moema foi considerado um dos bairros de São Paulo 

que mais se transformou e se verticalizou em um curto espaço de tempo (PMSP, 2003). 

 Conforme a PMSP (2003, p. 69), “[...] Moema já não parecia mais um grande 

sítio. Com o progresso, e a urbanização, o bairro passa a ser ocupado por edifícios 

residenciais e pelo desenvolvimento do comércio, fatores esses que prosseguem 

aceleradamente até os dias de hoje”. 

 Considera-se ainda que “seja pela localização, seja pelas grandes vias de acesso, 

seja pela proximidade com o Parque do Ibirapuera ou pela boa infraestrutura, Moema 

tornou-se um bairro atraente, principalmente para as classes altas”. Por isso, “essa 

demanda gerou uma superocupação do espaço, promovendo sua verticalização” (PMSP, 

2003, p. 71) (figura 82). 

 “A maior transformação ocorrida em Moema, [além do Parque do Ibirapuera, 

inaugurado em 1954] é a observada no final da década de 1970, com a construção do 

Shopping Ibirapuera em 1976, fator responsável pela atração, desde aquela época, de 

investimentos não só residenciais como também do comércio em geral” (PMSP, 2003, 

p. 73). 

 Barone (2007, p. 128) é firme ao relatar que “o Ibirapuera, é o primeiro parque 

público metropolitano da cidade. Inaugurado em [21/08/1954], o parque estava 

associado à consolidação de uma imagem de São Paulo moderna, com uma vida cultural 

animada e internacional”. Nunes Júnior (2011) enfatiza que o Parque do Ibirapuera, é 

um ícone deste momento histórico, pois, se insere como importante cartão postal e 

símbolo da modernidade da “Cidade da Garoa
105

”. 

 Vale discorrer que “o processo de verticalização de Moema iniciou-se a partir da 

década de 1960”, pois, “o bairro, além de contar com ruas arborizadas, possui como 

vizinhos o Aeroporto de Congonhas e o Parque do Ibirapuera, considerado o “pulmão 

verde” [área verde urbana da zona sul] de São Paulo, todos estes fatores favorecedores 

do desenvolvimento do bairro” (PMSP, 2003, p. 71). 

 

 

 

                                                 
105

Apelido dado carinhosamente à cidade pelos paulistanos e também por apresentar uma caraterística 

climatológica com uma chuva fina e permanente que cai por um tempo prolongado. 
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Figura 82 - A pressão da verticalização nas bordas do Parque do Ibirapuera (São Paulo) 

 
Fonte: http://www.parquedoibirapuera.com/ (2016) 

 

 Esse palco, da década de 1950, período de construção do Parque do Ibirapuera, 

foi fortemente marcado pela verticalização intensa da área central da Capital, seguindo a 

velocidade de seu desenvolvimento urbano. As grandes reformas na estrutura da cidade, 

bem como a criação de parques, áreas verdes, monumentos e espaços públicos diversos 

era motivo de orgulho dos paulistanos daquela época (LOFEGO, 2004).  

 A Revista Veja SP (28/01/2011, doc. eletrônico), coloca em relevo que “Moema 

cresceu impulsionada pela inauguração do Parque do Ibirapuera” e que o bairro 

“conhecido como Fazendinha no passado, [...] sofreu várias transformações ao longo 

dos anos”. O relato posto na matéria jornalística reforça que “essa região [do Parque do 

http://www.parquedoibirapuera.com/
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Ibirapuera, bairro de Moema] foi uma das que sofreram maior impacto de investimentos 

do setor imobiliário, resultando num dos mais acentuados processos de verticalização 

do Município [de São Paulo] nas últimas décadas” (PMSP, 2003, p. 81). 

 Nesse ambiente de transformações urbanas susoditas, cabe por em relevo que 

tem ocorrido conferências mundiais, a cada 20 anos, que são organizadas pela ONU - 

Organização das Nações Unidas, com o intuito de debater as temáticas do 

desenvolvimento urbano, o direito à cidade, os assentamentos humanos sustentáveis e as 

consequências da rápida urbanização. 

 A Habitat I, foi realizada em Vancouver (Canadá), em 1976, onde os Estados 

reconheceram o explosivo crescimento demográfico e a urbanização como fenômenos 

em escala mundial e a necessidade de reflexão sobre esse processo e seus problemas.  

 Em 1996, na Habitat II, em Istambul (Turquia), a urbanização passou a ser vista 

como uma oportunidade, e as cidades, enquanto vetores de desenvolvimento. Essa 

Conferência de Istambul foi fundamental para o reconhecimento internacional do direito 

à moradia e influenciou, no Brasil, marcos importantes, a exemplo da aprovação do 

Estatuto da Cidade (2001), a criação do Ministério das Cidades (2003) e, em seguida, do 

Conselho das Cidades (2004).  

 Em 2016, foi realizada a Habitat III, que tem como finalidade debater os 

processos de urbanização e o desenvolvimento sustentável nos últimos vinte anos, bem 

como construir uma “Nova Agenda Urbana”.  

 Conforme o site CiuHabitat (2016, doc. eletrônico): 

 
Esta Conferencia [Habitat III] constituye el evento más importante de las 

Naciones Unidas en materia de desarrollo urbano, que tiene como objetivo 

asegurar el compromiso político mundial por el desarrollo urbano sostenible, 

e identificar los nuevos desafíos urbanos para el establecimiento y generación 

de una Nueva Agenda Urbana para el siglo XXI.  

 

 Ressalte-se que: 

 
Las condiciones urbanas a nivel mundial han cambiado radicalmente en los 

últimos veinte años; dando paso a un proceso de urbanización sin 

precedentes. Según datos de las Naciones Unidas se estima que para el año 

2050 el 66% de la población humana habitará en ciudades, muchas de ellas 

ubicadas en el Sur Global, cuyas condiciones particulares han sido poco 

comprendidas por los modelos aplicados desde la visión de los países 

desarrollados. La propuesta de imaginar y legislar un futuro más sostenible 

para nuestras ciudades, no podrá pasar por alto las particularidades de la 

urbanización en las zonas tropicales y sub-tropicales, en cuyas zonas se 

ubican los mayores tugurios del planeta (CIUHABITAT, 2016, doc. 

eletrônico). 
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 Durante o evento Habitat III, também ocorreram estudos de caso com o 

propósito de sanar alguns problemas urbanos em território equatoriano, a saber: 

 Caso de estudio 1: Ecosistema de manglar en el Golfo de Guayaquil - Puerto 

Roma (Ecuador). 

 Caso de estudio 2: Comunidad parroquia de Cotaló, inmediaciones del volcán 

Tungurahua (Ecuador). 

 Caso de estudio 3: Asentamientos urbano marginales en el Estero Salado de 

la ciudad de Guayaquil (Ecuador). 

 Mediante os estudos de caso elencados, o caso 3 - asentamientos urbano 

marginales en el Estero Salado de la ciudad de Guayaquil (Ecuador) (figura 83), tem 

uma aproximação direta à temática fluvial e aos estudos de parques lineares em 

ambiente urbano, pois, 

 
Muchos de los habitantes del borde del Estero Salado en el sur de Guayaquil, 

que habían construido sus casas sobre palafitos en las zonas de inundación, 

en los márgenes del Estero o sobre el agua, fueron reubicados en proyectos 

de vivienda colectiva desarrollados por el Gobierno de Ecuador.  Si bien era 

imperativo mejorar las condiciones de vida de esta población, que vivían en 

condiciones precarias en zonas de alto riesgo, de invasión y relleno informal 

de los esteros, y además recuperar el ecosistema del Estero Salado, la 

reubicación creó una situación de excesivo desarraigo, puesto que fueron 

trasladados a otro sector de la ciudad rompiendo vínculos sociales y generado 

problemas de convivência (CIUHABITAT, 2016, doc. eletrônico). 

 

 O cenário geográfico de Estero Salado (Guayaquil / Equador) presente na figura 

83, releva que: 

 
[Em] todas as cidades brasileiras existem problemáticas [urbanas] parecidas 

[...] Quanto maior a cidade, mas visíveis se tornam essas mazelas. Mas essas 

chagas estão em toda parte. Isso era menos verdade na primeira metade deste 

século, mas a urbanização corporativa, isto é, empreendida sob o comando 

dos interesses das grandes firmas, constitui um receptáculo das 

consequências de uma expansão capitalista devorante dos recursos públicos, 

uma vez que são orientados para os investimentos econômicos. (SANTOS, 

2005, p 105) 

 

 Buzai (2014, p. 15) destaca que: 

 
Por estos motivos, la distribución socioespacial de la población em el interior 

de la ciudad se há rescatado mundialmente como um tema de gran interés y la 

realización de los mapas sociales [y ambientales] pasan a ser uma 

herramienta de primer orden em el apoyo al processo de toma de decisiones 

em matéria de ordenamento territorial. 
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Figura 83 - Viviendas precarias en los márgenes del Estero Salado de la ciudad de 

Guayaquil (Ecuador) 

 
Fonte: CiuHabitat (2016) 

 

 Concorda-se com Baptista et al. (2013, p. 137), pois, a reintrodução da temática 

fluvial urbana, ou seja, o ambiente ribeirinho da cidade, “portanto, insere-se em um 

contexto bastante complexo, onde múltiplas demandas urbanísticas, ambientais e sociais 

exigem uma nova postura dos governantes, planejadores e cidadãos para o seu adequado 

equacionamento”. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A partir dos resultados trazidos e analisados observa-se que o uso e a ocupação 

dos territórios nas cidades de Goiânia (GO) e Palmas (TO) ocorreu e ainda ocorre, 

muitas vezes, em desrespeito às leis ambientais, prevalecendo o capital imobiliário 

sobre o ambiental e o direito privado sobre o coletivo. Além do desrespeito às leis 

ambientais, há antagonismo entre as legislações ambiental e urbanística, o que torna 

ainda mais insustentável a aplicação de um plano de ordenamento territorial.  

 É necessário aperfeiçoar o processo de planejamento e a gestão de áreas verdes, 

ou melhor, de parques lineares nas referidas cidades. Assim, cabe sugerir a adoção de 

um plano da paisagem que aplique os conceitos de Ecologia da Paisagem, de 

infraestrutura verde e de continuum naturale, almejando conectividade entre elas para 

que as funções ambientais sejam desempenhadas no meio urbano. 

 Atentar-se à importância da continuidade estrutural dos parques lineares, pois, a 

pesquisa em tela detectou nas áreas em que estão instalados (parque em execução: 

Macambira-Anicuns em Goiânia - GO) ou projetados (parque de papel: Brejo Comprido 

em Palmas - TO) os parques lineares possuem descontinuidades/seccionamentos, 

acarretados por atividades humanas não planejadas nos referidos locais. 

 Ruas, avenidas, pinguelas, pontes e obras diversas são elementos que dificultam 

ou impedem os movimentos naturais das espécies. Reconhece-se aqui, que evitar 

descontinuidades/seccionamentos nos parques lineares, nem sempre é viável, 

principalmente em paisagens urbanas antropizadas. Então, para mitigar os impactos das 

interrupções dos fluxos de fauna, podem-se construir ligações artificiais, tais como 

túneis e passagens subterrâneas em ruas e avenidas, cabeamento aéreo ligando 

fragmentos vegetais e estabelecer uma zona de amortecimento ao redor dessas áreas. 

 Acrescenta-se ainda que, como os parques lineares desempenham múltiplas 

funções na paisagem urbana, as abordagens para o seu planejamento devem ser 

multidisciplinares e incluir a participação da população do entorno dessas áreas. 

 Os impactos ocasionados pelo crescimento urbano desordenado nas cidades de 

Goiânia (GO) e de Palmas (TO) sobre as áreas naturais em que estão os referidos 

parques coloca em destaque a necessidade de integração dos planos que regulam o uso e 

a ocupação desses territórios, com os princípios de planejamento, preservação e 

conservação ambiental. 
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 Os planos diretores, o zoneamento ecológico-econômico, as áreas de proteção 

ambiental e as áreas de preservação permanentes, que incidem em escalas municipais, 

deveriam ser empregados de forma coerente para viabilizar a estratégia de implantação 

de parques lineares ao longo de cursos hídricos urbanos. 

 Os parques lineares gerados a partir da aplicação da abordagem do continuum 

naturale poderiam ser legitimados pelos planos diretores de Goiânia (GO) e de Palmas 

(TO). O zoneamento de uso e ocupação do solo, inserido nos planos diretores, poderiam 

definir os parques lineares como áreas de conservação, ou seja, unidades de 

conservação. Nesse sentido, o conceito de continuum naturale das áreas verdes poderia 

ser assumido como um princípio norteador para a ocupação dos referidos territórios 

municipais. Sob essa perspectiva, as áreas verdes constituiriam parte de uma teia de 

parques lineares, não sendo elementos ilhados na paisagem urbana.  

 Também carece de uma maior interlocução da política de áreas verdes com as 

políticas urbanas para que a administração municipal adote muitos instrumentos legais 

para assegurar a implantação de parques lineares. 

 Nesse caso, o SMUC de Goiânia (GO) em seu Art. 23 contempla a categoria de 

parque linear e suas especificações para o ambiente ciliar, os leitos dos corpos hídricos e 

atividades diversas. Infelizmente, contata-se que Palmas (TO) ainda não tem seu 

SMUC, encontra-se em discussão o presente documento e a categoria parque linear, mas 

as unidades de conservação do município estão dispostas em seu plano diretor.   

 Por em relevo que, os parques lineares são faixas de vegetação lindeiras, 

contínuos, instalados em áreas de fundos de vale e em calhas de córregos e rios urbanos, 

permitindo os fluxos de fauna, de energia e de matéria, auxiliando na manutenção da 

biodiversidade, promovendo benefícios e usufruto às populações circunvizinhas. 

 Os trabalhos de campo realizados nas cidades susoditas constataram que as áreas 

destinadas à implementação dos parques lineares, ou melhor, as bordas estão sendo 

ocupadas por empreendimentos imobiliários (capital imobiliário) cujo objetivo é 

conferir um valor diferencial em determinadas porções das cidades.    

 Destacar que a atuação do capital imobiliário no entorno dos parques lineares 

nas supramencionadas cidades tem sido bastante proeminente, pois, percebe-se uma 

frouxidão na implementação de instrumentos de gestão urbana e de gestão ambiental, 

previstos nos Estatuto da Cidade, planos diretores, SNUC, SMUC e legislação 

ambiental nas esferas nacional, estadual e municipal. 
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 Pontuar que não há um único método de planejamento e implantação de parques 

lineares, pois, deve-se prevenir o uso inadequado dos fundos de vale e calhas de rios e 

córregos, no meio urbano, evitando-se a degradação ambiental e as ocupações 

clandestinas e irregulares.  

 Que as políticas públicas de intervenção em fundos de vale e calhas do sistema 

hídrico tenham como objetivo a implantação de parques lineares e que comecem a se 

tornar uma realidade e que representem uma nova postura dos poderes públicos das 

cidades de Goiânia (GO) e Palmas (TO) com relação ao tratamento de córregos e rios 

urbanos. 

 Encontrar meios que coíbam o mercado imobiliário de apropriar-se da imagem 

dos parques lineares, das unidades de conservação, dos parques urbanos convencionais 

para valoração de seus empreendimentos verticais, de valorização diferencial do espaço 

urbano e de promoção da segregação urbana.  

 Aos olhos do capital imobiliário, os parques lineares são considerados como 

equipamentos que promovem o aumento do preço da terra e dos empreendimentos 

verticais nas cercanias onde são instalados e acabam contribuindo com as desigualdades 

e segregações socioespaciais no tecido urbano. 

 O processo de verticalização nas cidades de Goiânia (GO) e de Palmas (TO) foi 

uma das estratégias utilizadas para a reprodução do capital. Nota-se a multiplicação do 

solo urbano, por meio do aumento do seu potencial de aproveitamento, concorrendo 

para uma valorização, uma revalorização do espaço geográfico dos bairros que 

receberam ou receberão os parques lineares e que são fomentadas e alicerçadas pela 

articulação e benefícios do poder público municipal. 

 Não é tarefa fácil, estabelecer um diálogo racional, na aplicação do Código 

Florestal em domínio urbano e de proteção ambiental. É preciso estabelecer limites e 

possibilidades de uso das APP‟s urbanas. Percebe-se que até o presente momento, o 

Código Florestal que é o responsável por sua delimitação está desvinculado do contexto 

dinâmico das áreas urbanas com suas APP‟s. Porém, torna-se urgente a implementação 

de diretrizes para as legislações municipais e subsídios para a regulamentação das 

APP‟s urbanas. 

 Quanto ao tema das APP‟s urbanas, defende-se a aplicação do Art. 2º do Código 

Florestal em perímetro urbano, pois, é obrigação dos municípios respeitar as normas 

gerais ambientais da União, ou seja, deixar claro que os planos e leis de uso do solo dos 

municípios têm que estar em consonância com as normas do susodito Art. 2º. 
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 Em caso de afastamento da aplicação do Código Florestal, para as áreas com 

ocupação urbana, utiliza-se o instrumento limitador urbanístico do Art. 4º da Lei nº. 

6.766 de 1979, que determina a manutenção de uma faixa non aedificandi de 15 metros 

nas margens de qualquer córrego, riacho ou rio, independentemente da largura de sua 

calha. 

 Outra possibilidade de afastamento da aplicação do Código Florestal nas APP‟s 

urbanas está associada à questão da Resolução CONAMA nº. 369 de 2006, pois, a 

supressão vegetal só pode ocorre em situações de necessidade pública ou social, e 

segundo seus restritos termos. 

 Nesse sentido, acredita-se que os objetivos e as questões norteadoras traçados na 

tese foram alcançados, pois, como pontos positivos da pesquisa foram à abrangência e o 

olhar interdisciplinar sobre o tema. O trabalho de campo e a análise documental 

permitiram explorar os discursos dos entrevistados em contraponto com a literatura 

existente. 

 As notas negativas da tese estão associadas ao fato de gestores, de técnicos e/ou 

responsáveis pelos parques lineares (parque em execução: Macambira-Anicuns em 

Goiânia - GO e o parque de papel: Brejo Comprido em Palmas - TO) de não se 

dispuserem a conceder as entrevistas e também a ausência de planos de manejo ou de 

zoneamento. 

 Definir as melhores estratégias para o planejamento das cidades de Goiânia 

(GO) e Palmas (TO) é um grande desafio em qualquer período da geo-história e para os 

profissionais da Arquitetura, da Geografia, da Gestão Pública, do Planejamento 

Municipal e outros. 

 Recomenda-se a exploração mais aprofundada a respeito dos parques lineares 

abordados na tese e uma avaliação da continuidade das ações do poder público em 

relação às áreas verdes em domínio hídrico urbano em Goiânia (GO) e em Palmas (TO). 

Nessa direção, torna-se fundamental que a Ciência Geográfica avance no sentido de 

fomentar a pesquisa em outros parques lineares da Região Centro-Oeste.  
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