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RESUMO 

 

A erosão hídrica urbana é um dos problemas socioambientais que se intensificaram no 

Brasil com o processo de expansão urbana desordenada e intensiva, sobretudo desde a 

década de 60, por sua gravidade. Goiânia, capital do estado de Goiás, vem sofrendo com 

esse processo, sobretudo desde a década de 1980. Nesta, o processo foi estudado, pela 

primeira vez, em 1982, sob a coordenação da Prefeitura, quando se identificou 106 focos 

erosivos do tipo ravinas e voçorocas, tanto na área urbana consolidada como na de 

expansão urbana, principalmente em bairros não planejados e com adensamento 

populacional superior a 20%. Até a década de 1990 o processo se manteve intenso, porém 

desde 2000 veio diminuindo notavelmente. O presente trabalho objetivou analisar o 

comportamento espaço-temporal da erosão hídrica urbana de Goiânia, no que hoje se 

denomina Macrozona Construída, no período de 1992 a 2016. Foram avaliados: a 

distribuição dos focos erosivos de médio e grande porte, do tipo ravinas e voçorocas, sua 

evolução espaço-temporal e identificadas as respectivas áreas críticas, onde há maior 

densidade do número de focos, a influência dos condicionantes do meio físico, a 

erodibilidade dos solos e as mudanças de uso do solo urbano, em especial da expansão dos 

loteamentos que deram origem progressivamente a novos bairros na capital. A metodologia 

se constituiu de pesquisa bibliográfica e documental e de uso de geotecnologias como 

análise de imagens de satélite de alta resolução e Sistemas de Informação Geográfica com 

o fim de espacializar o fenômeno ao longo do tempo através de mapas temáticos. Os 

resultados revelaram que, de fato, o uso e ocupação urbana empreendidos de modo não 

planejado, especialmente em terrenos sensíveis, configuram as áreas mais críticas. 

Revelaram, em especial, que a ocupação e as maiores densidades de focos erosivos e suas 

respectivas áreas críticas obedecem a uma trajetória em arco que se inicia a leste e projeta 

gradativamente para o norte, noroeste e depois para sudoeste à medida em que a periferia 

vai sendo urbanizada e os bairros regularizados nessa mesma direção. 

 

 

Palavras-chave: ravinas e voçorocas urbanas, análise espaço-temporal, Macrozona 

Construída de Goiânia, condicionantes erosivos, áreas críticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Urban water erosion in Brazil is one of the socio-environmental problem that have 

emerged with the process of intensive and disorganized urban expansion since the 1960s, 

given its severity. Goiânia, the capital of the state of Goiás, has been suffering from this 

process since the 1980s. The process were studied, the first time in 1982, under the 

coordination of the City Hall, which identified 106 erosive points of ravines and gullies, 

both in the urban area and in urban expansion zones, especially in unplanned 

neighborhoods with a population density of over 20%. Still in the 1990s it was intensive 

but since 2000 it was declined. The present research aims to analyze the space-time 

behavior in time of the urban water erosion of Goiânia, now called Builted-Macrozone, 

from 1992 to 2016. It is studied: the distribution of medium and large erosion points of 

ravine and gullies type, their space-time evolution and respective critical areas where a 

greater density of the number of erosion points. The aim was to identify the influence of 

the physical environmental conditions, the erodibility of the soils, and the changes in urban 

land use, mainly the expansion of the allotments/assessments that originated 

neighborhoods in the capital. The methodology utilized bibliographical and documentary 

research and geotechnologies as analysis of satellite images of high resolution and 

Geographic Information Systems (GIS) in order to cartography the phenomenon over time. 

The results revealed that, in fact, urban use and occupation undertaken in an unplanned 

manner, especially on sensitive land, are the most critical sectors. They revealed in 

particular that the occupation and higher densities of erosive foci and their respective 

critical areas follow an arc trajectory that begins in the east and projects gradually to the 

north, northwest and then to the southwest as the periphery is being urbanized in the same 

direction. 

 

Key words: ravines and urban gullies, spatial-temporal analysis, Builted-Macrozone of 

Goiania, erosive conditions, critical areas.
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INTRODUÇÃO 

Em 1933 foi fundada a capital goiana, a cidade de Goiânia, projetada pelo 

urbanista Atílio Corrêa Lima, para abrigar 50 mil habitantes. Mas, com o processo de 

mudança da capital federal do Rio de Janeiro para o Planalto Central (Brasília) e a criação 

da Rodovia Belém-Brasília, ocorreu intensa migração demográfica para a região Centro-

Oeste, em particular para Brasília e para Goiânia, principalmente a partir de 1956 

(NASCIMENTO & PODESTÁ FILHO; 1993). O processo de ocupação da região Centro-

Oeste do País, em particular da década de 1960 em diante, trouxe consigo uma variedade 

de problemas ambientais indutores de degradação do seu meio rural e urbano.  

Segundo Santos (1997), em 1960 a população do município de Goiânia já estava 

em torno de 160 mil habitantes, o triplo do total proposto no projeto inicial, a qual 

aumentou para 370 mil nos anos 1970 e 720 mil em 1980, saltando ainda mais 

significativamente daí em diante, para 920.840 em 1991 e ultrapassando a casa do milhão, 

precisamente 1.090.737 em 2000. Em 2010 Goiânia já alcançara 1.302.001 habitantes e 

tinha uma estimativa prevista de 1.466.105 habitantes para 2017 (IBGE, 2010).  

Esse processo, diante de uma cidade despreparada para receber tal contingente 

demográfico, trouxe modificações no seu cenário urbano. Muitos dos imigrantes vindos, 

principalmente nas duas últimas décadas, se instalaram nas áreas periféricas da cidade, 

promovendo, a cada ano, o surgimento espontâneo de novos bairros com os respectivos 

problemas derivados da rápida urbanização sem planejamento, sobretudo sem a 

infraestrutura adequada, como saneamento básico e drenagem urbana.  

A esse respeito, Nascimento e Podestá Filho (1993) relatam que o parcelamento 

do solo, além de clandestino, localizou-se preferencialmente em áreas inadequadas, as 

quais se converteram rapidamente nos setores de expansão urbana acelerada e 

desordenada, promovendo, sobretudo, o surgimento de vazios urbanos, a ocupação de 

nascentes e dos fundos de vale, acompanhada da destruição sistêmica da cobertura vegetal, 

contribuindo para a alteração das rotas de escoamento das águas pluviais e intensificação 

dos processos erosivos hídricos, sobretudo ravinas e voçorocas.  

O Plano Diretor de Goiânia, decretado pela Lei Municipal Complementar nº171 

de maio de 2007, propôs o ordenamento territorial urbano visando respeitar o meio 

ambiente e a sociedade, ao contemplar propostas de implementação e conservação de áreas 
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verdes, proteção dos mananciais, criação de infraestrutura como pavimentação, rede viária, 

rede de drenagem urbana, além de coleta e tratamento de esgoto, entre outras ações.  

Em 2010, Goiânia já crescera tano que se conFigurava como sede da Região 

Metropolitana de Goiânia – RMG, resultante da conurbação de onze municípios - 

Trindade, Goianira, Santo Antônio de Goiás, Nerópolis, Goianápolis, Senador Canedo, 

Aparecida de Goiânia, Hidrolândia, Aragoiânia e Abadia de Goiás (Lei Complementar 

n°27/1999), na maioria urbanizados, contabilizando 2.173.141 habitantes, o que representa 

36,2% do total do Estado de Goiás (IBGE, 2010). 

A erosão hídrica urbana é um dos problemas socioambientais que surgiram com 

esse processo de urbanização e expansão urbana aceleradas, que vem merecendo atenção 

desde a década de 60, por sua gravidade. Mas, só passaram a ser estudadas de modo 

sistematizado bem mais tarde, pela primeira vez em 1982, quando foi realizado o 

“Diagnóstico e Indicação de alternativas para Controle e Combate das Erosões de Goiânia” 

(IPLAN, 1983), que identificou 106 erosões do tipo ravinas e voçorocas, localizadas tanto 

na área urbana como na área de expansão urbana, principalmente em bairros não 

planejados com adensamento populacional superior a 20% (IPLAN, 1983).   

Com base na quantidade de focos erosivos levantados nesse diagnóstico e suas 

características específicas, a Prefeitura de Goiânia selecionou, como prioridade, dez 

erosões para controle corretivo imediato, pois já causavam inúmeros prejuízos à sociedade 

e ao meio ambiente, sendo localizadas nos Bairros Capuava, Conjunto Vera Cruz, Jardim 

Novo Mundo, Vila Maria Luiza e Vila Santa Helena, na maioria situada na porção Leste 

do município, na época o eixo mais importante da expansão urbana. 

Uma década depois, em 1992, um grupo de alunos da Universidade Federal de 

Goiás, coordenados pela Prof
a
. Dra. Maria Amélia Leite Soares do Nascimento, por meio 

de um convênio com o Departamento de Estradas de Rodagem do Município – DERMU - 

catalogou as 45 voçorocas de grande porte, na maior parte localizada na porção leste da 

cidade. Além disso, o grupo também constatou que algumas dessas erosões já eram bem 

conhecidas pela população local e pela equipe técnica do IPLAN desde 1982, e que os 

problemas derivados já haviam se tornado bem maiores, pois já atingiam patrimônios 

públicos e privados e envolviam até mesmo a perda de vidas, a exemplo da erosão da Rua 

New York na esquina com a Rua Quebec, situada no Jardim Novo Mundo, com 62,1m de 

comprimento e 2m de profundidade em 1982 e que em 1992 alcançou 300m de 

comprimento e 3m de profundidade (IPLAN, 1983; NASCIMENTO, 1994). 
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As erosões catalogadas nesse ano de 1992 foram contidas através de obras de 

engenharia e aterramento, utilizando-se resíduos de construção civil. Contudo, apesar 

dessas obras de contenção, muito delas foram reativadas e ainda também surgiram outras 

novas, pois a ocupação das chamadas áreas de risco (nascentes, fundos de vale, declives 

acentuados) persistiam, como comprovado nos estudos de Nascimento e Sales (2002). 

Assim, no ano 2002, o DERMU firmou um novo convênio com a Universidade Federal de 

Goiás, com o objetivo de atualizar as informações cadastrais das erosões urbanas daquele 

ano e de subsidiar alternativas mais eficazes para o controle, cujo resultado identificou de 

63 erosões lineares de grande porte associadas principalmente ao sistema de drenagem 

urbana, como localização, grande dimensão, falta de contenção e de manutenção da 

microdrenagem (NASCIMENTO & SALES, 2002).  

Embora algumas dessas ocorrências tivessem sido resolvidas, os problemas 

continuaram porque novos focos surgiram depois, como relata Faria (2007) no trabalho de 

“Cadastro e diagnóstico dos processos erosivos lineares”, elaborado em 2006 pela equipe 

técnica da Gerência de Contenção e Recuperação de Erosões (GECRE), da Agência 

Municipal de Meio Ambiente – AMMA (AMMA, 2007), em que foram confirmados os 

mesmos 63 focos erosivos apontados no Cadastro de erosões de 2002, inclusive por 

informações fornecidas pela população através do telefone Verde 161. Concluiu-se que das  

93,7% das erosões cadastradas, ou seja, 59, eram predominantemente voçorocas causadas 

por problemas relacionados ao sistema de drenagem, a saber: a) Subdimensionamento das 

tubulações; b) Lançamento das águas pluviais em áreas de cabeceiras de drenagem; c) 

Lançamento das águas pluviais a meia encosta; d) Falta de monitoramento e assistência 

técnica; e) Escoamento concentrado das águas pluviais.    

Convém lembrar que voçoroca é a expressão mais flagrante da erosão hídrica 

linear, termo oriundo do povo Tupi-Guarani, que significa “terra rasgada” (IPT, 1990; 

SALOMÃO, 2015; MARTINS et. al. 2006) e que resulta de escoamento superficial 

concentrado das águas pluviais, podendo ser também de águas servidas (esgoto), além de 

associada a fenômenos de piping que correspondem a tubos subsuperficiais de escoamento 

de águas infiltradas associados ao lençol suspenso ou ao lençol freático (SALOMÃO, 

2015).  

O crescimento e dinâmica de urbanização de Goiânia e sua relação com essas 

ocorrências erosivas lineares em setores urbanos periféricos permitiram levantar algumas 

questões sobre essa problemática erosiva, como a seguir: 
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- A ocupação irregular de áreas mais sensíveis às ações do escoamento das águas 

pluviais intensificaram os processos erosivos lineares no município de Goiânia? 

- Tais processos erosivos relatados durante o ano de 1982, 1992, 2002 e 2006 

ainda persistem nos dias atuais? Caso sim, quais medidas de controle poderiam ter sido 

tomadas pelo poder público, atualmente pela Agência Municipal de Meio Ambiente – 

AMMA para resolver o problema? E porque não resolveram o problema? 

- As áreas de risco ao uso e ocupação representadas na carta de risco de Goiânia e 

os focos erosivos identificados no diagnóstico dos processos erosivos tem relação espacial 

entre si? Elas indicam ou sugerem medidas de controle preventivo e corretivo num futuro 

próximo para evitar determinadas ocupações dessas áreas sensíveis no território goiano?  

Pelo exposto, é necessário atualizar e aprofundar os estudos dos processos 

erosivos no município de Goiânia, hoje praticamente todo urbanizado, já que os 

levantamentos diagnósticos anteriores se encontram desatualizados, sobretudo as grandes 

ravinas e voçorocas. Nesse sentido, tais estudos também devem considerar a metodologia 

utilizada e o modelo de controle adotado, e inventariar os bairros mais afetados, bem como 

a magnitude do processo e seus condicionantes, visando identificar seus condicionantes, 

contribuindo para subsidiar os órgãos responsáveis da administração municipal, como a 

Agência Municipal de Meio Ambiente, a AMMA, na tomada de decisões e medidas 

mitigadoras, tal como feito em outros Estados brasileiros, a exemplo da região Sudeste, em 

particular no estado de São Paulo, e na região Sul do País. 

Conforme o exposto, considerando-se a possibilidade de relação entre a 

distribuição dos focos erosivos e o uso e ocupação urbana, o objetivo geral da presente 

dissertação é compreender a distribuição, a evolução e os principais condicionantes dos 

processos erosivos hídricos lineares e sua relação com a evolução do uso e ocupação 

urbana do município de Goiânia, no período de 1992 a 2016. Os objetivos específicos são:  

- Avaliar a distribuição espacial dos focos de erosão linear do tipo ravinas e 

voçorocas e as áreas afetadas; 

- Identificar os condicionantes dos processos erosivos, relativos ao meio físico, à 

erodibilidade dos solos e ao uso e ocupação urbana; 

- Identificar as áreas críticas em termos de erosão e uso e ocupação. 

Inicialmente, procedeu-se a uma revisão sobre o tema erosão hídrica, com 

destaque para conceitos, métodos de estudos e tipologia de erosão. Em seguida, foi 

realizada uma análise das características físicas gerais da região, com base nas cartas 
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temáticas e levantamentos técnicos compilados sobre o objeto de estudo, a Macrozona 

Construída de Goiânia, ou cidade de Goiânia propriamente dita. Os produtos dessa fase 

correspondem aos itens da Fundamentação Teórica da Pesquisa, Caracterização da área de 

Goiânia, bem como as etapas e procedimentos operacionais. 

A presente dissertação está estruturada em 5 (cinco) capítulos. Após esta 

introdução, o primeiro capítulo trata da fundamentação teórica conceitual e de abordagem 

utilizada na pesquisa. O segundo trata da caracterização geral do meio físico da área com 

ênfase na denominada Macrozona Construída de Goiânia, que corresponde à área 

urbanizada e em processo de expansão urbana, onde se concentram os focos erosivos do 

tipo ravinas e voçorocas de médio e grande porte. O terceiro capítulo refere-se aos 

fundamentos metodológicos e operacionais da pesquisa. O quarto refere-se à evolução do 

uso do solo da Macrozona Construída, com ênfase na evolução da expansão urbana por 

meio de loteamentos, conFigurando áreas urbanas consolidadas e não consolidadas, isto é, 

ainda em processo de expansão. O quinto capítulo trata da distribuição dos focos erosivos e 

relações com o meio físico e a erodibilidade dos solos, com ênfase na isodensidade do 

número de focos e a seleção das áreas de maior criticidade em termos de concentração do 

número de focos e, por fim, a expansão urbana com ênfase nas áreas críticas da Macrozona 

Construída de Goiânia. 
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1. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA DA PESQUISA 

1.1. EROSÃO HÍDRICA 

Como vários outros autores, Bertoni & Lombardi Neto (2017) definiram erosão 

como o processo de desprendimento e arraste acelerado das partículas do solo causado pela 

água e pelo vento. Magalhães (2001) a considera como um processo mecânico que age em 

superfície e profundidade, em certos tipos de solos e associada a determinadas condições 

físicas, naturalmente relevantes, tornando-se críticas pela ação catalisadora do homem. 

Para o IPT(1990), Selby (1993), Salomão (2015), Morgan (2005), entre outros, a erosão 

depende de uma conjunção de fatores, como clima (erosividade da chuva), erodibilidade 

(ou suscetibilidade) do solo, forma e declividade do terreno, cobertura vegetal e, sobretudo, 

do uso e manejo do solo.  

Em regiões tropicais a erosão mais comum e generalizada se dá pela ação do 

impacto das gotas e escoamento das águas das chuvas, também conhecido como erosão 

hídrica ou hidropluvial. Ela ocorre principalmente quando o solo está desprotegido e 

recebe o impacto direto das gotas, que desagrega suas partículas e as transporta através do 

fluxo superficial, até que sejam depositadas em setores mais baixos em relação às áreas 

fonte (IPT, 1990; SALOMÃO, 2015; BIGARELLA, 2007). Para que a erosão ocorra, a 

erosividade, ou poder da chuva de erodir o solo, também deve ser considerada, além da 

erodibilidade, ou seja, o potencial do solo em ser erodido em função de suas 

características, sobretudo composicionais, estruturais e locacionais.  

A erosão hídrica pode manifestar-se de duas formas: como erosão laminar, 

formada por fluxos superficiais difusos, rasos ou em lençol; e como erosão linear, também 

conhecida como em sulcos, que desenvolve canais por fluxos concentrados, podendo 

subdividir-se em sulcos, ravinas e voçorocas, que correspondem a estágios de progressiva 

concentração da água da chuva na superfície do solo e nesta última também em 

subsuperfície ligada a lençol freático e mesmo suspenso (BERTONI & LOMBARDI 

NETO, 2017; SALOMÃO, 2015). As ravinas e voçorocas, habitualmente de maior porte 

que os sulcos, são ainda consideradas como associadas a uma complexidade 

hidropedológica crescente do fenômeno e a uma alta velocidade, por isso conhecida como 

erosão acelerada (SALOMÂO, 2015). 

Portanto, a erosão hídrica pode ser desenvolvida por influência das águas 

superficiais e subsuperficiais, que incluem a escavação causada pelo lençol freático, 
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conhecida no Brasil por voçoroca (originalmente boçoroca), a qual se desenvolve 

subsuperficialmente por piping processo de formação de tubulações ou dutos naturais 

escavados pelas águas em geral do lençol freático, podendo ser também do lençol 

suspenso, que se direcionam às partes mais baixas da topografia (SALOMÃO, 2015 apud 

PICHLER, 1953). Selby (1993) apresenta tais dutos ou fluxos por tubulações (piping) 

como uma forma específica de erosão (erosão por piping). Segundo o autor, o fluxo por 

tubulações pode ser derivado de áreas de solo saturado, com grandes zonas de 

convergência e ampliado a partir da contribuição do escoamento das águas pluviais. A 

seguir serão descritos os principais mecanismos que atuam na formação e evolução dos 

processos erosivos. 

1.2. CONDICIONANTES NATURAIS DOS PROCESSOS EROSIVOS 

Os fatores condicionantes são os controladores do fenômeno e que determinam as 

variações nas taxas de erosão, os quais podem ser subdivididos em erosividade (da chuva), 

erodibilidade (do solo devido suas pelas propriedades), topografia do terreno 

(comprimento de rampa e declividade), e cobertura vegetal (tipo e densidade).  

- Clima e Erosividade 

O clima exerce influência direta na erosão, afetando o potencial erosivo dos fluxos 

superficiais e subsuperficiais associado ao volume e forma de água fornecido ao sistema, 

em geral chuva, denominada de erosividade. Uma definição simples é dada por Hudson 

(1961 apud GUERRA, 1995): “Erosividade é a habilidade da chuva em causar erosão”. 

Embora a definição seja simples, durante um evento pluviométrico a chuva é composta de 

gotas de todos os tamanhos, que variam no tempo e no espaço sob a influência 

gravitacional (SELBY, 1993). Sendo assim, a erosividade é a expressão da habilidade de 

agentes como a água da chuva em causar o destacamento e o transporte do material terroso 

(LAL & ELLIOT, 1994). Estes autores compreendem que a erosividade das chuvas deve-

se, em parte, ao impacto direto da gota de chuva e, em parte, ao escoamento. Assim, a 

capacidade da chuva em causar erosão do solo é atribuída à taxa de distribuição, tamanho 

das gotas e energia cinética. No entanto, Bertoni e Lombardi Neto (2017) argumentam que 

em duas regiões pode cair num ano a mesma quantidade de chuva, mas a distribuição, 

frequência e intensidade podem ser distintas, e consequentementeas taxas de erosão.  
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Para Selby (1993), as chuvas são reponsavéis por quatro efeitos durante o 

processo erosivo, a saber: (1) desagregação de particulas do solo como resultado do 

impacto; (2) deslocamento das particulas do solo; (3) salpicamento das particulas do solo; 

e (4) seleção das particulas do solo a serem transportatas conforme o tamanho. Não 

obstante das teorias de Brady & Weil (1990), Selby (1993), atribuem a importância da 

intensidade da chuva a duas razões: Primeiramente, chuvas intensas têm um tamanho 

grande de gota, o que resulta em maior disponibilidade de energia cinética para separar as 

partículas do solo; e segundo, quanto maior a taxa de precipitação, maior o escoamento 

subsequente, fornecendo os meios para transportar partículas desagregadas.  

Assim, muitos autores atribuem a erosividade da chuva aos parametros de 

distribuição do tamanho da gota, frequência, intensidade e a energia cinetica (LAL & 

ELLIOT, 1994; SALOMÃO, 2015; BERTONI E LOMBARDI NETO, 2017). A 

intensidade é o fator mais importante, mas isso não quer dizer que eventos pluviomentricos 

de baixa intensidade não possam causar erosão (BRADY & WEIL, 1990). Para Xu (1996), 

por exemplo, as tempestades de alta intensidade são a principal força motriz para o 

desenvolvimento de voçorocas. Mas, geralmente, as chuvas suaves de baixa intensidade 

podem causar erosão, mesmo que a precipitação total anual seja alta. Em contraste, 

algumas chuvas torrenciais podem resultar em danos severos, mesmo em áreas de baixa 

precipitação anual (SELBY, 1993).  

Na maioria dos climas temperados, a taxa de precipitação raramente excedem 

75mm por hora, e ocorrem somente em verões. Em países tropicais, intensidades de 

150mm por hora são experimentadas regularmente (SELBY, 1993). Isso está de acordo 

com os parâmetros verificados nos estudos de Cassol et. al. (2008), ao verificar que os 

valores críticos em relação ao potencial erosivo do município de São Borja, localizado no 

Rio Grande do Sul, ocorrem no período de outubro a abril, devido ao predomínio de 

precipitações convectivas. Segundo Zahed e Marcellini (1995), as chuvas convectivas são 

formadas pelo processo de convecção de massa de ar úmido, assim cria-se uma situação de 

instabilidade com chuvas de grande intensidade e de curta duração em áreas restritas. A 

distribuição temporal dos volumes precipitados condicionará o volume infiltrado e a forma 

do escoamento superficial originado pela chuva excedente. 

Com base em diversos estudos, Zahed e Marcellini (1995) identificaram padrões 

de precipitações de mesma duração, das quais: as chuvas de curta duração, menores que 

meia hora, caracterizam-se pela grande intensidade no início da precipitação; nas chuvas 



27 

 

de duração intermediária, menores do que dez horas, a precipitação é representada por 

intensidades maiores na primeira metade da duração; e chuvas de grande duração, acima de 

dez horas, são representadas por intensidades mais uniformes. Todavia, os processos 

erosivos não decorrem apenas da erosividade, mas também da erodibilidade do solo. 

- Erodibilidade  

A erodibilidade de um solo é definida como a capacidade de resistir aos processos 

erosivos, mesmo que alguns solos possuam condições iguais de declividade do terreno, 

comprimento de rampa e a cobertura vegetal, certos solos são mais suscetíveis a tais 

processos. A erodibilidade do solo regula a infiltração da água no solo, a desagregação 

pelo impacto da gota de chuva e a resistência ao transporte pelo fluxo superficial, os quais 

são responsáveis pelo comportamento do solo em face dos processos erosivos (LAL, 

2001). 

Segundo Salomão (2015), a influência da erodibilidade dos solos deve-se não 

somente às condições naturais do terreno, mas às suas propriedades físicas, dentre as quais 

se destacam a textura, estrutura, permeabilidade e densidade e as propriedades químicas, 

biológicas e mineralógicas. Para Freire & Pessotti (1974), a erodibilidade é o fator mais 

importante para escolha de práticas conservacionistas, além de representar a propriedade 

do solo quanto às condições de declividade, comprimento de rampa, uso e ocupação e 

erosividade da chuva. 

Sob esse aspecto, Bertoni e Lombardi Neto (2017) verificaram que algumas 

propriedades dos solos são capazes de influenciar a erodibilidade por meio da 

condutividade hidráulica da água como: a velocidade de infiltração da água no solo; a 

permeabilidade; a capacidade de absorção da água; a resistência das partículas a dispersão 

provocadas pelo impacto da gota da chuva e o transporte das partículas. 

Salomão (2017), propõe cinco classes de erodibilidade para as principiais 

unidades pedológicas encontradas no Estado de São Paulo e verificou que as unidades 

compostas por Cambissolos, Argissolos de textura arenosa média a argilosa são mais 

suscetíveis à erosão e sobretudo, os Neossolos Quartzarênicos, o mais suscetível de todos 

devido textura arenosa e baixa coesão de partículas do que as dos Latossolos e dos 

Gleissolos.  

Bertoni e Lombardi Neto (2017) concluíram, com base em diversos estudos, que o 

Argissolo com horizonte B textural é o mais suscetível à erosão, tanto em horizontes 
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superficiais como nos de subsuperfície devido às suas granulometria e gradiente textural 

entre eles. Martins et. al. (2006), listam inúmeras correlações entre propriedades físicas, 

químicas, mineralógicas e condições físicas locais de terrenos com maior propensão a 

erodibilidade de solos, das quais destaca: quanto maior a declividade da encosta ou talude, 

maior o potencial erosivo; quanto maior a proteção superficial, menor a perda de solo; 

quanto maior a velocidade de escoamento da água, maior a perda de solo; quanto maior 

porcentagem de argila, menor a erodibilidade do solo.  

No caso de Goiás, devido às duas estações bem definidas, uma seca e outra 

chuvosa, esta com chuvas de alta intensidade e frequência, os solos podem apresentar-se 

saturados no período chuvoso (SANTANA et. al., 2007). MARTINS et. al., (2006) até 

afirmam que para os solos tropicais, quanto maior a porcentagem de argila, maior a 

erodibilidade, pois esta se encontra agregada na dimensão do silte e areia fina, 

respectivamente pseudo-silte e pseudo-areia, e citam os solos profundamente 

intemperizados do Distrito Federal, que apesar de possuírem 40%, 60%, 80% de argila, 

comportam-se como arenosos ou siltosos, sendo muito suscetíveis à erosão por essa razão.  

- Topografia  

A topografia dos terrenos varia bastante em forma, comprimento e declividade, de 

um local para outro, sendo que tais variações devem-se às condições geológicas, 

pedológicas, geomorfológicas, hidrológicas e climáticas (SELBY, 1993; GUERRA, 1995). 

Nesse sentido, o modelo de paisagem empregado por Troeh (1965) baseia-se na curvatura 

do terreno, que pode ser do tipo linear, convexo e côncavo, sendo associadas aos 

movimentos de massa, processos erosivos, distribuição dos fluxos de água (convergentes e 

divergentes), bem como a erodibilidade dos solos, por diversos pesquisadores (IPPOLITI 

et. al., 2005; VALERIANO, 2003a; LOSS et. al., 2011; CHAGAS et. al., 2013; SOUZA 

JUNIOR & DEMATTÊ, 2008). A curvatura do terreno e a vegetação estão relacionadas 

aos processos de migração, acúmulo de água, de minerais e matéria orgânica no solo, 

através da superfície proporcionada pela gravidade, bem como os fluxos e as taxas de 

erosões (VALERIANO, 2003ab). Uma cobertura vegetal não apenas reduz as velocidades 

de escoamento em terrenos mais íngremes, como também evita que o escoamento se torne 

concentrado e, portanto, capaz de desagregar e transportar partículas do solo em linhas de 

fluxo (SELBY, 1993).  
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Terrenos côncavos condicionam maior variabilidade dos atributos 

granulométricos, conteúdo de matéria orgânica e valores dos fatores de erosão quando 

comparados a solos localizados em superfícies planas (CAMPOS et al., 2007; SOUZA et 

al., 2014). De acordo com o IPT/DAEE (1990), maiores velocidades de erosão podem ser 

mais esperadas em relevos acidentados, como morros, do que em relevos suaves, pois as 

declividades mais acentuadas favorecem a concentração e maiores velocidades das águas, 

aumentando sua capacidade erosiva. 

Superfícies planas e convexas localizadas em planaltos tendem a ser menos 

suscetíveis a processos erosivos. Chagas (2013), Dematté & Demétrio (1998) e Ippoli et. 

al. (2005), dentre outros, lembram a estreita relação entre topografias planas e convexas e a 

ocorrência de solos mais profundos e desenvolvidos como Latossolos, enquanto que solos 

menos evoluídos e mais rasos tendem a ocorrer em encostas côncavas e mais íngremes. Em 

estudos de caso sobre erosão produzidos por Nizeyimana & Bicki (1992) e Xu (1996), foi 

comprovado que declividades maiores do que 19%, com superfícies côncavas são mais 

suscetíveis à ocorrência de processos erosivos, devido à concentração dos fluxos 

superficiais.  

A curvatura do terreno e a declividade, seguida do comprimento de rampa, sem 

dúvida é um dos condicionantes naturais que controlam os fluxos superficiais da água no 

solo e, consequentemente influenciam a erosão. Para Bertoni e Lombardi Neto (2017), a 

erosividade ocasionada pelas gotas da chuva que golpeiam os terrenos declivosos, controla 

a maior parte das partículas que se movimentam morro abaixo. Assim, é evidente que 

grandes quantidades de solo podem ser transportadas unicamente pela ação de 

salpicamento em decorrência do fator topográfico. 

- Cobertura Vegetal 

A rarefação da vegetação ou desmatamento, além da alta pluviosidade, constitui 

outro fator condicionante dos processos erosivos. A cobertura vegetal é o fator mais 

importante de defesa natural do solo que funciona como manta protetora, evitando a 

desagregação de partículas do solo por salpicamento (GUERRA, 1995; ALMEIDA FILHO 

& RIDENTE JUNIOR, 2001).  Não há dúvidas de que a cobertura vegetal reduz a energia 

cinética hidráulica que chega ao solo durante uma chuva e, dessa forma, minimiza os 

impactos das gotas e dos fluxos superficiais, reduzindo a erosão (MORGAN, 1986 apud 

GUERRA, 1995).  
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A intercepção das gotas de chuva pelo dossel da vegetação afeta a erodibilidade 

do solo de duas maneiras: Primeiramente, impedindo que as gotas atinjam o solo e 

permitindo que a água seja evaporada; e segundo, absorvendo o impacto das gotas de 

chuva e minimizando os efeitos de alta energia prejudiciais na estrutura do solo (SELBY, 

1993). Segundo Sternberg (1949 apud BIGARELLA, 2007), o dossel de folhas intercepta 

em média de 10 a 15% da precipitação e, durante um evento pluviométrico de pequena 

duração chega a deter 100% da chuva caída. Prandini et. al. (1976) relata que a 

interceptação das chuvas em florestas tropicais chega a representam 40% do total 

pluviométrico.  

1.3. DINÂMICA EROSIVA 

1.3.1. Ação das gotas das chuvas 

O primeiro e mais importante estágio do processo erosivo é conhecido como 

erosão por salpico, ou como splash erosion, que corresponde ao deslocamento de 

partículas por impacto de gotas de chuva. O impacto das gotas acarreta compactação da 

superfície do terreno e o rompimento de partículas do solo (OLIVEIRA, 2015). Bertoni & 

Lombardi Neto (2017), consideram que as gotas da chuva são parecidas com bombas em 

miniatura que golpeiam a superfície, rompendo os grânulos e torrões, reduzindo-as a 

partículas menores que, em consequência, entopem pequenas reentrâncias 

(microtopografia) do terreno diminuindo a capacidade de infiltração de água no solo. 

Ao escrever o capitulo “O início do Processo Erosivo”, Guerra (2015) enfatiza 

que a energia cinética da chuva determina a erosividade e depende da existência de uma 

variedade de parâmetros, podendo ser destacados: o total de precipitação, a intensidade da 

chuva, o momento em que se precipitam e a energia cinética (Ke). O autor lembra que 

quanto maior a energia cinética de uma chuva, maior será a probabilidade em causar a 

ruptura dos agregados, consequentemente influenciar no processo erosivo. 

1.3.2. Ação do fluxo hídrico superficial 

O escoamento superficial se inicia quando a intensidade de precipitação se torna 

maior do que a velocidade de infiltração da água no solo, ou quando a capacidade de 

retenção de água pela superfície do terreno tiver sido ultrapassada (GRIEBELER et. al., 

2001). Para Horton (1945 apud Guerra, 1995), o fluxo hídrico resulta de a intensidade da 
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chuva ser maior do que capacidade de infiltração do solo e é distribuído da seguinte 

maneira na encosta: 

O topo de encosta é uma zona sem fluxo, que forma uma área sem erosão; a uma 

distância crítica do topo ocorre um acúmulo suficiente de água, onde o fluxo 

começa; um pouco mais abaixo, na encosta, a profundidade do fluxo aumenta e ele 

se torna canalizado, formando ravinas (GUERRA,1995, p.170). 

Segundo Guerra (2015), a quantidade de água acumulada em depressões 

(microtopografia) na superfície do solo dá origem ao processo de ravinamento ao 

concentrar as águas superficiais vertente abaixo, em lençol (sheetflow). A quantidade de 

perda do solo por erosão resultante do escoamento superficial dependerá da velocidade e 

turbulência do fluxo (GUERRA, 1995; 2015). No entanto, em áreas em que a urbanização 

chega a 90% ou mesmo 100% de consolidação e, por vezes, com taxas similares de 

impermeabilização do solo urbano, o escoamento superficial tende a acelerar, ganhando 

velocidades críticas rumo a jusante das encostas, promovendo a formação de sulcos, 

ravinas e, por vezes voçorocas, em arruamentos sem pavimentação ou em áreas com 

descontinuidades (RODRIGUES & GOUVEIA, 2013). 

Para Pereira & Ito (2017), o aumento do escoamento superficial da água em áreas 

urbanas é apenas uma consequência da impermeabilização do solo, promovido pela 

ineficácia de alguns sistemas de microdrenagem urbana. Nesse sentido, o sistema 

hidropluvial urbano pode ser separado em micro e macrodrenagem. A microdrenagem 

urbana é definida pelo sistema de condutos pluviais em nível de loteamento ou de rede 

primária urbana, composto geralmente de sarjetas, bocas de lobo, condutores e galerias 

pluviais, enquanto a macrodrenagem corresponde à rede de drenagem natural pré-existente 

nos terrenos antes da ocupação, sendo constituída pelos córregos, riachos e rios localizados 

nos talvegues e vales (BIDONE & TUCCI, 1995; MARTINS, 1995). 

O escoamento superficial, ao se concentrar inicialmente em pontos preferenciais 

da vertente, adquire características perceptíveis, como a presença de pequenos canais 

condutores, e seu aprofundamento, ao logo do tempo, depende de condicionantes locais de 

declividade, curvatura da vertente, comprimento de rampa, características físicas e 

mineralógicas do solo, assim como intensidade e volume das enxurradas e da 

impermeabilização do solo urbano (SELBY, 1993; OLIVEIRA, 2015).  

Guerra (2015) descreve a evolução dos processos erosivos em cinco estágios, 

iniciando-se pelo escoamento superficial, a princípio difuso, em fluxo laminar, 
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promovendo erosão em lençol ou laminar. Neste estágio, ao se concentrar em canais bem 

pequenos, em pontos aleatórios da encosta, dá início à formação de ravinas com o 

escoamento em lençol (sheetflow). O terceiro estágio é o da turbulência do fluxo no 

interior das micro-ravinas (micro-rills), cujo fundo está em processo de formação, com 

algumas ondulações e rugosidades formadas pelo estágio do fluxo linear. O quarto estágio 

compreende sua evolução em micro-ravinas com cabeceiras (headcuts). Neste estágio 

ocorre uma zona de deposição de sedimentos abaixo das cabeceiras, que posteriormente, 

por mecanismos usuais no fenômeno, evoluirão por quedas-d água (plunge pool erosion) 

(GUERRA, 1995; OLIVEIRA 2015). O quinto e último estágio corresponde ao processo 

erosivo crítico, com desenvolvimento de bifurcações através de pontos de rupturas 

(Knickpoints) na base dos taludes, evoluídas devido às condições hidráulicas rápidas e de 

difícil isolamento. 

Processos atuantes em ravinas e voçorocas derivam da concentração do 

escoamento superficial em depressões de terreno e podem originar erosões por quedas-

d’água, produzidas pelo desemboque em forma de cascata no interior de incisões erosivas, 

que escavam uma depressão na base do talude e podem ser geradas tanto durante chuvas 

intensas e concentradas, quanto de baixa intensidade, desde que sejam contínuas ao longo 

de um ou mais dias (OLIVEIRA, 2015). 

O solapamento da base do talude pode se dar em função de vários fatores, tais 

como a erosão em quedas-d’água, a erosão regressiva do talude ligada ao desenvolvimento 

de piping (formação de dutos subterrâneos), a atuação do lençol freático, bem como o 

escoamento superficial (CARVALHO et. al., 2006). No caso da concentração do fluxo 

linear, esta ocorre devido à atuação de filetes subverticais de água nas paredes da incisão, 

dissipam no sentido a jusante esculpindo alcovas de regressão (SELBY, 1993; OLIVEIRA, 

2015). O último mecanismo a ser destacado se refere tanto à liquefação de materiais 

inconsolidados do solo, submetidos a fracas tensões cisalhantes de natureza cíclica e 

relativamente rápida, quanto à mobilização e empilhamento do material (OLIVEIRA, 

2015). 

1.3.3. Ação do fluxo hídrico subsuperficial 

Internacionalmente, vários termos têm sido usados para descrever tipos de fluxos 

subsuperficiais, o mais comumente utilizado é o fluxo direto (throughflow). O escoamento 

subsuperficial, quando ocorre em fluxos concent22rados, em túneis ou dutos, possui 



33 

 

grandes efeitos erosivos. Para Selby (1993) o fluxo subsuperficial pode ser gerado por dois 

mecanismos: fluxo não Darciano (Lei de Darcy) através de macroporos ou pipes (tubos 

subterrâneos naturais); e fluxo Darciano através da matriz do solo. Assim, a importância do 

fluxo de macroporos é limitada pela sua restrição a períodos em que todos os poros do solo 

são preenchidos por água capilar, ou seja, em solos com altos teores de umidade. O fluxo 

Darciano de uma matriz de solo ocorre precisamente em horizontes superiores, permeáveis 

e saturados, onde o lençol freático é tão alto que a zona capilar estende-se até a superfície 

do solo (SELBY, 1993). 

O movimento lateral da água em uma determinada encosta poderá ocorrer durante 

um evento chuvoso e também após o cessar da chuva. Para Bryan & Jones (1997) e Guerra 

(1995), uma acentuada diminuição da permeabilidade em subsuperfície pode fazer 

aumentar o escoamento subsuperficial, ainda durante a chuva ou após o término, ou seja, 

não necessariamente envolvem altas pressões de infiltração. Em cada caso, a intensidade 

do escoamento subsuperficial por tubulações reflete uma interação crítica entre o clima, as 

características do solo e o gradiente hidráulico do lençol (BRYAN & JONES, 1997).  

1.4. TIPOS DE EROSÃO 

As formas clássicas de erosão hídrica, com ênfase no tipo de erosão acelerada e 

antrópica do tipo linear, que interessam a este estudo, devido à rapidez de sua evolução, 

são apresentadas a seguir. 

1.4.1. Laminar 

De acordo com Oliveira (2015) o escoamento em lençol superficial difuso, ou não 

concentrado, denominada por diversos autores de laminar, é o escoamento responsável 

pelo início da erosão hídrica ou em lençol. Este tipo de erosão é causado pela remoção da 

camada superficial do solo de maneira homogênea ou em pequenos filetes, sendo 

dificilmente perceptível, sendo mais visível quando as raízes das plantas ficam expostas 

(IPT/DAEE, 1990; GUERRA, 1995; ALMEIDA FILHO & RIDENTE JUNIOR, 2001; 

SALOMÃO, 2015; BERTONI & LOMBARDI NETO, 2017). 
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1.4.2. Linear 

A força erosiva hídrica do escoamento aumenta conforme o comprimento da 

vertente, sua declividade e desnível altimétrico por aumento da energia cinética para 

jusante. Assim, numa vertente com perfil convexo-côncavo, a energia do fluxo adquire 

velocidades elevadas na parte mais íngreme, geralmente na porção central, cujas ações 

erosivas ocorrem abaixo dessa zona, iniciando-se o fluxo em canais (BIGARELLA, 2007). 

Este tipo de erosão caracteriza-se pela presença de canais alongados, na maioria dos casos. 

Contudo, as erosões lineares podem ser dos tipos: Sulcos e Ravinas e Voçorocas, em que 

as ravinas e voçorocas são vistas como incisões naturais que resultam de desequilíbrios 

naturais ou induzidos pelo homem (OLIVEIRA, 2015). 

- Sulcos e Ravinas 

Segundo Bigarella (2007), os sulcos se sucedem à erosão laminar e constituem as 

formas iniciais do processo erosivo linear, capazes de transportar, durante o fluxo, 

partículas maiores do que aquelas movidas pelo escoamento laminar difuso. Já para 

Bertoni e Lombardi Neto (2015), a erosão em sulcos deriva de pequenas irregularidades na 

declividade do terreno ocasionadas pelo acúmulo de fluxos, que ao concentrar-se em 

pontos específicos do terreno, atinge volumes e velocidade com energia suficiente para 

formar rasgos mais ou menos profundos. 

Para Almeida Filho e Ridente Junior (2001), a ravina é um sulco profundo no solo 

provocado pela ação erosiva da água de escoamento superficial concentrado. Carvalho et. 

al. (2006) impõem limites de profundidade ao afirmarem que sulcos são pequenas incisões 

de até 10cm de profundidade, gerados pela concentração do escoamento, que podem 

evoluir rapidamente para ravinas ou voçorocas. Para estes autores as ravinas são incisões 

com profundidade superior a 10cm, mas limitadas a 50cm, ou a partir do ponto para a qual 

começa a ocorrer instabilidade dos taludes. Outros autores, como Bigarella (2007), adotam 

para sulcos a profundidade entre 5 a 30cm e para ravinas profundidades superiores a 

100cm de profundidade. 

Neste trabalho assumiu-se que as ravinas são incisões mais profundas que os 

sulcos, de forma alongada e com profundidade variáveis, mas que não atingem o lençol 

freático (ALMEIDA FILHO & RIDENTE JÚNIOR, 2001; SALOMÃO, 2015). As ravinas 

quase sempre são iniciadas a uma distância crítica do tipo da encosta, onde o escoamento 
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superficial se torna canalizado (GUERRA, 1995). Segundo Morgan (1986), a maior parte 

dos sistemas de ravinas é descontínua, não tendo conexão com a rede de drenagem fluvial, 

exceto em casos em que há evolução de uma ravina em canal de água. O autor demonstrou 

que as características hidráulicas de um fluxo de água passam por quatro estágios durante a 

formação de ravinas, a saber: 1. Escoamento superficial difuso; 2. Escoamento superficial 

com alguma concentração em pontos preferenciais; 3. Escoamento concentrado em 

microcanais, sem cabeceiras definidas; 4. Escoamento concentrado em microcanais, com 

cabeceiras definidas. 

- Voçorocas 

Voçoroca também pode ser denominada por alguns autores como boçoroca e é um 

termo de origem Tupi-Guarani, Ibi-Çoroc, cujo significado é “terra rasgada” (IPT, 1986; 

ALMEIDA FILHO & RIDENTE JÚNIOR, 2001; CARVALHO et. al., 2006). A origem 

indígena da palavra vem de encontro ao fato de que tais incisões são reconhecidas de longa 

data, tendo sido descritas pela primeira vez em 1868 por Burton (ALMEIDA FILHO & 

RIDENTE JÚNIOR, 2001 apud PONÇANO & PRANDINI, 1987). Na literatura 

estrangeira, voçoroca adquire distintos nomes: Lavaka nas terras de Madagascar 

(ROUGERIE, 1965), Arroyo no sudoeste americano; Donga na África meridional 

(BIGARELLA. 2007) e Gully em países de língua inglesa (SELBY, 1993). 

Para Fendrich et al. (1991), o desenvolvimento de uma voçoroca se dá em quatro 

estágios: no primeiro ocorre formação de sulcos pelo escoamento superficial concentrado; 

no segundo ocorre aprofundamento e alargamento dos sulcos e surge uma cabeceira na 

feição devido à erosão regressiva; no terceiro estágio há encontro (interceptação) do nível 

de base da erosão e formação de fundo plano; e no quarto estágio a voçoroca começa a se 

estabilizar, com abrandamento dos taludes e implantação da vegetação oriunda dos 

escorregamentos. O IPT/DAEE (1990) e Salomão (2015) restringem o conceito de 

voçoroca ao fenômeno de interceptação do lençol freático, portanto, a associam ao 

escoamento subsuperficial e ao fenômeno de piping (dutos ou tubos subterrâneos) com 

evolução dos respectivos taludes por movimentos de massa e escavações (alcovas) 

resultantes de quedas d´água, solapamentos e similares. No entanto, a maioria dos autores 

concorda quanto ao grande poder destrutivo de uma voçoroca em estágio avançado e 

complexo do que das outras formas erosivas e, por isso, de mais difícil contenção e custo 

mais elevado (IPT/DAEE, 1990 GUERRA, 1995; SALOMÃO, 2015). 
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A voçoroca constitui um canal de drenagem de paredes abruptas, com fluxos 

efêmeros ou, eventualmente, pequenos, cujo término se dá numa cabeceira extremamente 

íngreme e escarpada (BIGARELLA, 2007). Neste contexto, a voçoroca já é a forma mais 

flagrante da erosão antrópica ou acelerada, formada diretamente a partir de um ponto de 

elevada concentração de águas pluviais (IPT/DAEE, 1990). Nela atuam, além do 

escoamento superficial, as demais formas dos processos erosivos, como os condicionados 

pela interceptação do no lençol freático ou nível d’água em subsuperfície em certas 

profundidades (IPT/DAEE, 1990; ALMEIDA FILHO & RIDENTE JUNIOR, 2001). 

CAPECHE et. al. (2008) relacionaram tamanhos das voçorocas de acordo com que as 

formas erosivas atingem determinadas profundidades, a saber: pequeno porte - incisões 

menores que 2,5m de profundidade; média - entre 2,5 e 4,5m de profundidade; e grande 

porte - com profundidade superior a 4,5m. 

A designação de voçoroca é considerada, no Brasil, como palco de diversos 

fenômenos: interceptação do lençol freático; exfiltração d’água; erosão subsuperficial em 

forma de piping; solapamento da base; alargamento dos taludes, tudo acompanhado 

frequentemente de desmoronamentos/deslizamentos, dando origem a novos ramos e na 

continuidade do seu elevado poder destrutivo (ALMEIDA FILHO & RIDENTE JUNIOR, 

2001; SALOMÃO, 2015; BERTONI & LOMBARDI NETO, 2017). O potencial erosivo 

do processo de voçorocamento depende da concentração do fluxo de água e das condições 

hidráulicas dos terrenos (SALOMÃO, 2015). 

Para Carvalho et. al. (2006), no meio rural as voçorocas surgem e se desenvolvem 

em consequência de alterações hidrológicas/hidráulicas na bacia de drenagem, derivadas 

do desmatamento e modificações das taxas de infiltração e de escoamento no solo. A 

distinção entre erosão rural e urbana é a inclusão de novos condicionantes nesta última, 

como o caso da concentração de águas superficiais associada, sobretudo, ao lançamento 

inapropriado das águas pluviais, a impermeabilização do solo urbano, a ausência ou 

ineficiência da microdrenagem urbana, a captação da chuva por telhados e similares 

(CARVALHO et. al., 2006; BARBALHO, 2010; GUERRA, 2011). 

1.5.  EROSÃO NO ESPAÇO URBANO 

Nos últimos anos, um número crescente de estudos tem investigado a degradação 

ambiental do espaço urbano, bem como alternativas para a recuperação dessas áreas 

degradadas (SILVA, L.S. & TRAVASSOS, L., 2008; BARRETO et. al., 2008; 2009). A 
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literatura, em suas múltiplas faces, aborda o conceito de degradação ambiental de forma 

negativa e, além disso, como perturbação de causa humana, na qual é quase sempre ligada 

à redução das condições naturais de um determinado ambiente (JOHNSON et. al., 1997; 

SÁNHEZ, 2013). Na legislação brasileira, resumidamente, a degradação ambiental é 

definida como alteração adversa das características do meio ambiente, desde que sejam 

elas transformadas, causadas ou aceleradas por ações humanas (Lei nº 6.938, de agosto de 

1981).  

No contexto brasileiro, principalmente após 1950, momento que se inicia intensa 

industrialização no País, os altos índices de migração, o rápido crescimento demográfico e 

urbano e, sobretudo, a crescente demanda por moradia em áreas urbanas, é quando se 

observa os elevados percentuais de degradação ambiental em cidades médias e grandes, 

derivadas do rápido e desordenado processo de urbanização. Santos (2009) explica que 

quanto mais cresce a população em grandes centros, maior é a demanda por habitação e, 

consequentemente, amplia-se a desigualdade social de classes, bem como cresce a cidade 

ilegal e a ampliam-se os problemas ambientais, dada a falta de planejamento de uso e 

ocupação do espaço urbano. 

Ao estudar o surgimento das cidades brasileiras, Silva & Travassos (2008) relatam 

o elevado crescimento da população urbana, de 31,2% para 81,2%, entre os anos de 1940 e 

2000, afirmando que a população brasileira passa a ser predominantemente urbana no final 

desse período. Todavia, esse crescimento das cidades nem sempre foi acompanhado por 

instrumentos reguladores do uso e ocupação do solo, o que por sua vez contribuiu para sua 

expansão desordenada. Conforme Cruz e Tucci (2008 apud IBGE 2000), dos 5.507 

municípios brasileiros, no ano 2000 apenas 841 possuíam Planos Diretores Urbanos (PDU) 

(15,3%), sendo que destes, em apenas 489 a última versão do plano possuía data posterior 

a 1990 (8,9%). Ainda, Cruz e Tucci (2008) argumentam que apesar da existência dos PDU, 

a maioria dos planos aborda apenas aspectos arquitetônicos e paisagísticos, relegando a 

existência de medidas compensatórias para os problemas ambientais e de infraestrutura 

urbana, principalmente aquelas derivadas da excessiva impermeabilização do solo, como o 

caso de processos erosivos. É importante ressaltar que a existência da degradação 

ambiental no espaço urbano é reflexo de uma vertiginosa concentração demográfica sobre 

sistemas naturais sensíveis e sem o planejamento adequado, constituindo uma relação de 

causa-efeito (ocupação/degradação) entre sociedade e natureza. 
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Nesta mesma linha, o IPT/DAEE (1990) afirma que a ocupação do território, 

iniciada pelo desmatamento e seguida pela implantação de estradas, criação e expansão de 

vilas e cidades, sobretudo quanto efetuada de modo inadequado, constitui o fator decisivo 

da aceleração dos processos erosivos. Outro problema referente à urbanização é o aumento 

da produção de sedimentos devido às construções, limpeza de terrenos para provimento de 

novos loteamentos, construções de ruas e avenidas (PEREIRA & ITO, 2017). Alguns 

estudos relatam que a movimentação de terra pode deixar o solo desprotegido e exposto ao 

início do processo erosivo por meio da ação das gotas da chuva, também conhecido por 

erosão por salpicamento e na literatura estrangeira por splash e desequilíbrio entre 

infiltração e escoamento (MORGAN, 2005; GUERRA 2015 apud GUERRA & GUERRA, 

1997; BRADY & WEIL, 2008; LAL, 2014; PEREIRA & ITO, 2017). O processo erosivo 

resultante da ruptura do equilíbrio do meio ambiente por meio da intervenção antrópica, 

recebe o nome de erosão antrópica ou acelerada. 

Pereira & Ito (2017) acreditam que outro impacto hidrológico em consequência da 

urbanização é o aumento da velocidade da água de escoamento superficial, pois esta passa 

a ocorrer em dutos ou superfícies lisas ao invés de superfícies naturalmente rugosas, como 

a dos solos naturais. Isso faz com que o escoamento de toda uma bacia chegue rapidamente 

aos corpos receptores, geralmente a macrodrenagem. O aumento da velocidade da água, 

em que energia potencial é convertida em energia cinética, pode ainda causar erosão nos 

pontos de descarga e nos trechos de jusante (KNIGHTON, 1999 apud JACOBSON, 2011). 

Ao estudar as áreas urbanizadas ou em processo de urbanização da zona costeira 

do litoral sul do Estado da Paraíba, Silva et. al. (2008) identificaram os impactos negativos 

na paisagem associados aos problemas de escoamento das águas pluviais relativos à 

drenagem urbana, como os alagamentos frequentes e a ocorrência de processos erosivos 

associados aos traçados dos loteamentos, implantação da rede viária com represamento da 

drenagem natural, canalização de rios e córregos, além do entupimento de galerias, 

lançamento de lixo nas ruas e em terrenos baldios. 

A Figura 1, criada a partir dos conceitos de Tucci et. al. (1995) por Almeida Filho 

& Ridente Junior (2001) e Bigarella (2007), ilustra os possíveis impactos ambientais em 

sistemas naturais, cuja ocorrência está associada a tempos e espaços diversificados. A 

intervenção humana sobre sistemas naturais, a partir da alteração do relevo por meio do 

desmatamento, para a edificação de residências, de áreas industriais, a implantação de 

sistema viário, além da infraestrutura urbana, incorre em ações como a remoção da 
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cobertura vegetal, terraplanagem, cortes e aterros, alterações no sistema de drenagem e 

modificações de encostas. 

As ações combinadas entre a vulnerabilidade do solo sem o acompanhamento de 

obras de infraestrutura resultam, muitas vezes, em impactos negativos e significativos, de 

proporções e aspectos irreversíveis para o homem e o meio ambiente (GUERRA & 

JORGE, 2013). Os efeitos on site e off site atribuídos à degradação ambiental por erosão, 

como o assoreamento de rios, redução da capacidade dos corpos hídricos em receber água, 

alagamentos, enchentes, destruição de rodovias, cultivos e bens públicos, são determinados 

pela diminuição da capacidade de infiltração, seguidos do incremento do volume e 

velocidade das águas superficiais, bem como da redução das taxas de percolação e 

armazenagem de água no solo (MORGAN, 2005; LAL, 1994, 2001, 2012 e 2014; SELBY, 

1993). 

Figura 1: Impactos Ambientais da Ocupação de Sistemas Naturais. 

Fonte: adaptado de TUCCI et. al. 1995; ALMEIDA FILHO & RIDENTE JUNIOR, 2001 e BIGARELLA, 

2007. 
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1.5.1. Condicionantes da Erosão Urbana 

A erosão hídrica urbana é essencialmente linear. A alta frequência de ocorrência 

de ravinas e voçorocas em áreas urbanas resulta frequentemente do traçado urbano mal 

posicionado, produto da rápida urbanização, muitas vezes com inúmeras ocupações 

irregulares, impulsionadas por um rápido crescimento demográfico e suas demandas, 

sobretudo habitacionais e de infraestrutura, além da ausência ou projetos mal concebidos 

de drenagem urbana (ALMEIDA FILHO E RIDENTE JUNIOR, 2001; FARIA, 2007; 

LAL, 2014).  

A erosão urbana no Brasil distingue-se das formas de erosão geológica natural e 

das rurais pela inclusão de novos condicionantes, além evolução de ravinas para voçorocas 

em curtos intervalos de tempo, como verificado em diversos estudos (MAGALHÃES, 

2001; BRITO, 2012; BISPO et. al., 2018). O desencadeamento e evolução dos processos 

erosivos nas áreas urbanas são condicionados pela natureza do terreno como a declividade, 

comprimento de rampa, forma da vertente, tipo de solo se exposto, impermeabilização do 

solo e a subsequente concentração do escoamento das águas pluviais (PONTES, 1980; 

FARIA, 2007). 

Os impactos da expansão urbana podem conduzir a efeitos indiretos, como 

mudanças na resposta local de fenômenos atmosféricos, por exemplo, as precipitações e 

temperaturas (PEREIRA & ITO, 2017). As superfícies impermeáveis absorvem parte da 

energia solar, o que aumenta a temperatura ambiente e produz ilhas de calor em partes de 

ocupações mais densas da cidade (LUIZ, 2012). O aumento de temperatura, bem como 

fenômenos de ilhas de calor cria condições de movimento de ar ascendente, o que pode 

aumentar a ocorrência de precipitações, em especial chuvas convectivas, assim chuvas 

intensas e de curtas durações podem ser registradas com frequência em ambientes urbanos, 

o que pode significar velocidades críticas de transporte em superfícies impermeáveis 

(LUIZ, 2012; COLLISCHONN, 2000 apud PEREIRA & ITO, 2017; COLLISCHONN & 

DORNELLES, 2013). 

Precipitações com elevada intensidade e curta duração potencializam os 

problemas de erosão quando o sistema de microdrenagem é ineficiente ou mesmo ausente. 

Assim, um grande volume de águas pluviais chega ao sistema de macrodrenagem (rios e 

similares) em pouco tempo (PEREIRA & ITO, 2017). Um dos efeitos mais importantes 

desse fenômeno é a maneira pela qual a urbanização afeta o escoamento devido às 
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superfícies impermeáveis de asfalto, telhados e concretos. Cruz & Tucci (2008) destacam 

que a transferência de impactos ocorre de montante para jusante e, ao final, acaba sendo 

transferida à sociedade, através do aumento da frequência e magnitude de inundações e por 

erosão do solo. 

A implantação de loteamentos urbanos é precedida por intensa atividade de 

retirada da cobertura vegetal, movimentação de grandes volumes de terra e desestruturação 

da camada superficial do solo, associadas ao subsequente nivelamento dos terrenos 

(RODRIGUES, 2014). Assim, as maiores taxas de erosão são produzidas na fase de 

construção, quando a área urbana ainda está inconsolidada e prevalece uma grande 

quantidade de solo exposto e suscetivel à erosividade das chuvas (GOUDIE, 2006). Outro 

problema relacionado à erosão urbana é a grande quantidade de aglomerações desprovidas 

de planejamento pelos órgãos gestores. IPT/DAEE (1990), Almeida Filho & Ridente 

Junior (2001) e Faria (2007) concordam quanto às principais causas do desencadeamento e 

evolução dos processos erosivos em áreas urbanas, a saber: 

1. Ausência de sistema de drenagem de águas pluviais e servidas na maioria dos 

loteamentos populares e conjuntos habitacionais, e quando as possuem, são 

deficientes;  

2. Sistema viário, de maneira geral com implantação inadequada, com ruas 

perpendiculares às curvas de nível, ausência de pavimentação e de condutores 

de águas pluviais, inclusive sarjetas e bocas de lobos.  

3. Expansão urbana descontrolada, com a implantação de loteamentos e conjuntos 

habitacionais em locais não apropriados sob o ponto de vista geotécnico e 

agravado pela deficiência de infraestrutura. 

4. Implantação de loteamentos em topos de colinas, fazendo com que ás águas 

pluviais sejam lançadas próximas da zona urbanizada, à meia encosta ou 

cabeceira de drenagem, as quais ficam submetidas à ação erosiva. 

Corroborando essas interpretações, Nunes e Borba (2018), recentemente 

estudando os fluxos hídropluviais em Aparecida de Goiânia, , cidade muito próxima de 

Goiânia e que de certo modo compartilha muitos aspectos históricos, também desde 1992, 

detectaram estreita correlação espaço-temporal entre o adensamento urbano e as 

estimativas de vazão de bacias hidrográficas urbanas, sendo que, no exutório da bacia, 

pode-se dizer que a vazão máxima estimada aumentou exponencialmente à medida que o 
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adensamento urbano se intensificava. Paralelamente, reduzia-se o tempo de concentração 

de fluxos, em contraste com o considerável aumento das estimativas de velocidade de 

escoamento nas áreas densamente edificadas. Assim, a velocidade das águas do 

escoamento superficial não só aumentou, como acarretou grande volume hídrico no 

exutório. É provável supor também que, justamente onde a energia do fluxo atinge o 

máximo e onde os lençóis freáticos são rasos e mesmo aflorantes, a impermeabilização do 

solo urbano e a falta ou subdimensionamento da microdrenagem exercem papel decisivo 

nessa dinâmica, o que parece explicar a posição preferencial dos focos erosivos do tipo 

voçoroca em fundos de vale e próximos aos canais fluviais nas áreas urbanas. 

O IPT/DAEE (1990), como já exposto, ao elaborar diretrizes para o planejamento 

urbano e controle de erosões, verificaram que o agravamento está diretamente relacionado 

ao crescimento vertiginoso da população urbana, em processo rápido de urbanização, sem 

planejamento ou com projetos e práticas de parcelamento de solo inadequado. Como 

exemplo pode-se citar o estudo de caso de Brito et. al. (2012), ao analisarem vinte e cinco 

voçorocas do Distrito Federal, no qual constataram que, em sua maioria, as erosões eram 

fruto da expansão acelerada e desordenada desde o ano de 1980, promovidas pela 

construção de loteamento com traçados irregulares, impermeabilização excessiva, bem 

como lançamentos de águas pluviais a meia encosta.  

Em estudo de caso, na área urbana de Uberlândia, Carrijo & Baccaro (2000) 

constataram que a ocorrência da voçoroca do Córrego Liso, localizada entre vários 

conjuntos habitacionais (Jardim Brasília, Maravilha, Vila Satélite, Jardim Metrópole), e do 

processo erosivo no bairro Aclimação, não eram condicionados pelas características do 

meio físico. Por outro lado, estes eram desencadeados e acelerados pela intensa 

impermeabilização, sobretudo pelo aumento do escoamento superficial das águas pluviais 

resultante da intensa ocupação a montante de ambas erosões (CARRIJO & BACCARO, 

2000). 

As consequências no desenvolvimento de processos erosivos em áreas urbanas, 

além da perda das condições naturais e do equilíbrio do ambiente, podem também gerar 

impactos para a sociedade através da interrupção de infraestruturas, perda de patrimônio 

público e privado e até de vidas humanas (NASCIMENTO, 1993; FARIA, 2007). Almeida 

Filho e Ridente Junior (2001) assinalam as seguintes consequências indiretas: interrupção 

do tráfego; aumento de aplicação de novos investimentos na região; desvalorização 
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imobiliária; decréscimo da qualidade ambiental; assoreamento da drenagem; 

desenvolvimento de doenças e aterro com lixo urbano e despejo de esgoto.  

1.5.2. Erosão hídrica em Goiânia 

Em Goiânia, os problemas relativos a erosões hídricas surgiram na década de 

1960, quando já foram relacionados ao crescimento desordenado da cidade. No entanto, 

somente na década de 1980, quando a cidade já apresentava sérios problemas de erosão do 

tipo ravinas e voçorocas, houve a preocupação dos órgãos gestores em criar diretrizes para 

recuperação e controle das áreas afetadas devido à situação crítica. Assim, o primeiro 

levantamento oficial foi realizado pelo Instituto de Planejamento Municipal do Município 

de Goiânia – IPLAN, em 1982, que registrou 106 focos erosivos do tipo ravinas e 

voçorocas, distribuídos em 36 bairros de Goiânia, este correspondendo 14% do total dos 

bairros e/ou loteamentos aprovados na capital até então, ocupados ou não.   

Mais de 80% das erosões então cadastradas foram localizadas, principalmente por 

meio de denúncias na imprensa escrita e falada, as quais se situavam próximas aos cursos 

d’água, fundos de vale e nascentes, onde o lençol freático é pouco profundo ou mesmo 

aflorante, facilitando o processo de piping e a formação de pequenos filetes de água 

corrente (freático livre) ao longo do ano, mesmo em períodos de estiagem, que escavam o 

solo. Tais voçorocas associavam-se a microdrenagem insuficiente ou ausente e aos bairros 

novos, com 3 a 4 anos de ocupação, como o caso dos Conjuntos Riviera, Aruanã e Vera 

Cruz, que já apresentavam problemas de falta de rede de água e esgoto e de galerias 

pluviais. De acordo com o relatório do IPLAN (1983), nesse ano apenas 12% dos bairros 

de Goiânia eram atendidos com sistema de galerias pluviais e, quando implantados eram 

rapidamente superados ou insuficientes, justificados pelo acentuado aumento da 

impermeabilização do solo associados ao rápido crescimento urbano. 

Especificamente, as consequências da ausência de microdrenagem urbana 

refletem problemas de toda ordem em vários pontos da cidade, entre os quais, além das 

inúmeras ocorrências de erosões em pontos de lançamento das águas pluviais, o dano e 

arrastamento de dissipadores de energia, a falta de calhas e canaletas para transportar e 

distribuir as águas pluviais até o coletor (IPLAN, 1983). A gravidade do problema de 

ravinas e voçorocas em Goiânia é resultado da excessiva concentração de enxurradas 

(IPLAN, 1983). Outra consequência é a degradação ambiental por erosão no espaço 

urbano, e a redução de parcelas ou comprometimento total de terrenos quando cortados por 
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enormes voçorocas, reduzindo sua área útil, gerando desvalorização do imóvel, podendo 

atingir patrimônios públicos e privados. Até onde se tem conhecimento, o problema 

erosivo continuou. 

Em 1992, em parceria da Universidade Federal de Goiás e o Departamento de 

Estrada e Rodagem do Município de Goiânia (DERMU), foram cadastradas 45 voçorocas 

de grande porte em área urbana e periurbana (NASCIMENTO, 1994). A origem das 

ravinas e voçorocas continuava ligada à ausência de galerias pluviais, ao escoamento 

concentrado, à terraplanagem e à impermeabilização excessiva da vertente, promovendo 

aumento da velocidade das enxurradas e da energia cinética do escoamento superficial, de 

grande impacto a jusante.  

Verificou-se que o grande problema que faz com que as galerias pluviais sejam 

apontadas como causadoras de voçorocas é o lançamento das águas a meia encosta e em 

áreas de fundos de vale, onde as declividades são mais acentuadas. Observou-se ainda que 

o solapamento da base dos taludes da voçoroca, principalmente em períodos chuvosos, 

danifica as obra de galerias, que aos poucos vão se desarticulando e caindo no fundo das 

voçorocas, como é comum em áreas periféricas, já que muitos bairros não dispõem de 

sistemas de microdrenagem. Nascimento (1993; 1994) aponta que a exposição da área 

terraplanada é mais suscetível à erosividade, bem como as áreas a jusante de terrenos com 

excessiva impermeabilização e com galerias pluviais obstruídas, para onde convergem os 

fluxos. É importante destacar que o volume erodido das 45 voçorocas foi estimado em 

2.888.654 toneladas de terra que foi lançada no sistema de drenagem da cidade, 

equivalentes a 240.727 caminhões caçamba carregados.  

Nota-se que os problemas do fenômeno são transferidos à sociedade de alguma 

forma, seja por perda de casas, edifícios, terras agricultáveis ou até a perda de vidas 

humanas, como o caso dos acidentes fatais que aconteceram em decorrência do 

escoamento concentrado na voçoroca no Parque Tremendão, na voçoroca do Setor 

Perim/Progresso onde duas pessoas perderam a vida, na voçoroca do Jardim Botânico e na 

voçoroca do Serra Dourada (NASCIMENTO,1993; 1994). 

Santos (1997) selecionou três voçorocas do cadastro de 1992 para analisar a 

dinâmica interna, verificando que as voçorocas do Conjunto Vera Cruz, Batalhão Florestal 

da Polícia e Jardim Botânico eram desenvolvidas por mecanismos relacionados aos fluxos 

superficiais e subsuperficiais, como exposto. Além disso, constatou que o processo de 

urbanização da área a montante das erosões, não considerou a construção de galerias de 
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drenagem de águas pluviais, ocasionando no surgimento destas erosões devido ao grande 

fluxo concentrado convergente para a área. Destaca, ainda, que no caso das erosões do 

Jardim Botânico e do Batalhão Florestal, a vegetação diminuía a velocidade do avanço, 

embora muitas das árvores perdessem a sustentação, favorecendo o aumento da erosão.  

Em 2002, foi refeito o convênio com o referido DERMU, incluindo a Escola de 

Engenharia e o Instituto de Estudos Socioambientais, ambos da Universidade Federal de 

Goiás, durante o qual foram feitas visitas às erosões cadastradas em 1992, registrando que 

algumas haviam sido solucionadas e outras novas surgiram (NASCIMENTO & SALES, 

2003). Assim, foram identificadas 63 focos erosivos cujas principais causas não estavam 

ligadas as condicionantes do meio físico, mas à ausência de galerias pluviais, onde há 

asfaltamento e o lançamento do escoamento concentrado. Desse modo, ressaltaram que as 

galerias pluviais eram a principal causa de 36 (57,1%) focos erosivos, o escoamento 

concentrado responsável pelo surgimento de 23 (36,5%) do total cadastrado de erosões e 

apenas 4 (6,3%) resultantes de outras causas. 

Em 2006, a Agência Municipal do Meio Ambiente de Goiânia (AMMA) realizou 

novo cadastro das erosões existentes através de denúncias de moradores, quando foram 

confirmadas 63 voçorocas (FARIA, 2007). Não obstante, dentre as causas citadas nos 

estudos anteriores, afirmava-se que o problema de erosão urbana de Goiânia em 93,7% dos 

focos derivava do subdimensionamento das tubulações, do lançamento das águas pluviais 

em áreas de cabeceiras de drenagem, do lançamento das águas pluviais a meia encosta, da 

falta de monitoramento e assistência técnica e, especialmente pelo escoamento concentrado 

das águas pluviais não captadas por sistemas de drenagem (Figura 2 e 3). 

Figura 2: Galeria Pluvial inacabada. 

 

Figura 3: Escoamento da água pluvial não captada. 

 
Fonte: Faria, 2007. Fonte: Faria, 2007. 
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Não há dúvida de que o problema de erosão urbana vai além da perda de solos, 

pois pode causar perda de vidas, de patrimônio público e privado, e, principalmente, 

demanda recursos financeiros elevados ao município para contenção dos focos e 

recuperação das áreas degradadas. No relatório da AMMA sobre de situação desses 63 

focos erosivos lineares cadastrados em 2007, estimou-se um orçamento preliminar de R$ 

394.295,26 para recuperação de apenas os seis focos de maior porte situados em bairros 

densamente ocupados (erosão do Residencial Solar Ville, Erosão do Res. Negrão de Lima, 

Erosão Carmo Bernardes, Erosão Parque das Flores, Erosão da Bezerra e Erosão São José). 

As técnicas selecionadas para contenção envolviam drenagem dos afloramentos com uso 

de mantas de bidins e mantas antierosivas de geotêxtil para estabilização dos taludes, 

recomposição vegetal e construção de estrutura de gabião com dissipadores de energia 

(AMMA, 2008).  

É importante destacar a importância de conhecer a evolução espaço-temporal dos 

focos erosivos, seus condicionantes, as áreas críticas e respectivas causas, particularmente 

as atuais, para contribuir com informações que possam auxiliar na tomada de decisões 

visando à recuperação dessas áreas.  
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2. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

2.1.  LOCALIZAÇÃO 

A área de estudo situa-se no município de Goiânia, capital do estado de Goiás, na 

região geoeconômica Centro-Oeste, totalizando uma área de 726,885 Km², equivalente a 

0,21% do Estado, e posiciona-se nas coordenadas UTM 22 Sul de 682014 de Latitude e 

8156071 de Longitude Oeste. O município faz divisa ao sul e sudeste com os municípios 

de Aparecida de Goiânia, Aragoiânia e Abadia de Goiás; a Oeste com Trindade; a 

Noroeste, Norte e Nordeste com Goianira, Santo Antônio de Goiás, Nerópolis e 

Goianápolis; e a Leste com Leopoldo de Bulhões e Senador Canedo. 

Conforme a Lei Complementar Nº 171, de 29 de Maio de 2007, correspondente ao 

Plano Diretor Urbano (PDU) ainda em vigor, o município de Goiânia se divide em duas 

Macrozonas: a Zona Rural, que corresponde a 284,9Km² representando 38,89% da área 

municipal e a Macrozona Construída que abrange 441,614 Km² e representa 61,10% da 

área municipal, englobando as áreas, tanto a urbanizada como aquela em processo de 

expansão urbana, correspondendo à cidade propriamente dita. Especificamente, a área da 

pesquisa corresponde à Macrozona Construída (Figura 4). 

Figura 4: Localização do Município de Goiânia e suas Macrozonas 

 

Fonte: MUBDG vs. 25 (2017).   
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2.2.  MEIO FÍSICO MUNICIPAL 

2.2.1. Clima 

O clima do município de Goiânia é do tipo tropical quente úmido, Aw conforme a 

classificação de Köppen, caracterizado por duas estações bem definidas, uma seca que 

corresponde ao outono e inverno e a outra úmida que corresponde à primavera e verão 

(NIMER, 1979). Barros (2003), afirma que, durante boa parte do ano, a região Centro-

Oeste é influenciada pela massa Tropical Atlântica (Ta) e que também recebe a influência 

do anticiclone semifixo do Atlântico Sul, que caracteriza verões quentes e chuvosos, porém 

instáveis devido ao aquecimento basal, enquanto no inverno há um resfriamento e aumento 

da estabilidade, promovendo frio e seca. A mesma autora acrescenta a existência de outra 

massa atuante no Centro-Oeste, a Equatorial Continental (Ec), procedente da região 

Amazônica, que também influencia o clima quente e úmido durante os meses de outubro a 

março, em todo o Estado de Goiás. 

Conforme o IBGE (1992 apud Santos, 1997) a precipitação média anual do 

munícipio de Goiânia oscila entre 1500mm e 1600mm e o regime pluviométrico mensal 

caracteriza-se por média mensal de 260mm de chuvas, porém concentradas de outubro a 

março e mínima próxima de 8mm nos meses de abril a setembro. Tal comportamento 

apresenta o mesmo padrão de distribuição anual das precipitações da região Centro-Oeste, 

as quais estão relacionadas às Linhas de Instabilidade (IT), à Zona de Convergência 

Intertropical (ZCIT) e à Frente Polar (FP) (NIMER, 1979).  Dessa forma, os encontros das 

IT com a ZCIT, que são as mais atuantes no verão, propiciam chuvas de maior intensidade 

em períodos de curta duração (NIMER, 1979). 

No entanto, é possível identificar para Goiânia, uma relação entre o crescimento 

da população urbana e o aumento da temperatura e da precipitação no período de 1960 a 

1988, enquanto os valores de umidade relativa do ar decresceram, principalmente a partir 

de 1965 (CNEM/CPRM, 1993 apud SANTOS, 1997). Isto tem relação com a retirada da 

cobertura vegetal para a ocupação urbana, a subsequente formação de ilha de calor sobre a 

cidade e o aumento e intensidade da pluviosidade nas áreas centrais da cidade, onde a 

ocupação urbana é mais densa. O fenômeno das ilhas de calor é comum em ambientes 

densamente urbanizados sendo as temperaturas nas áreas centrais superiores às das áreas 

periféricas (CNEM/CPRM, 1993 apud SANTOS, 1997; BARROS, 2003; NASCIMENTO 

& OLIVEIRA, 2011; FARIA, 2012; LUIZ, 2012). Nesse sentido, a área densamente 
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urbanizada do município, a cidade de Goiânia, segundo Faria (2012) com base em dados 

meteorológicos de duas estações do INMET de 1975 a 2009, os totais pluviométricos 

médios mensais das áreas centrais foram de 131,8 mm, superior ao das áreas periféricas, 

enquanto na zona de expansão urbana foi de 126,7 mm. Ou seja, em média a precipitação 

mensal no centro da cidade foi 6,3% maior do que nas áreas periféricas. 

Faria (2012) também relata que as tempestades foram mais frequentes no início da 

estação chuvosa, acompanhadas de fortes ventanias após o pôr-do-sol, fenômenos estes 

mais frequentes na porção sul da cidade de Goiânia, onde a urbanização já era mais densa 

naquele período. Da mesma forma, nas áreas periféricas as temperaturas médias mensais 

variam entre 24 e 26ºC, e em contrapartida, nas áreas centrais variam entre 26 e 28ºC e nas 

áreas mais fortemente urbanizadas podem atingir os 32ºC (NASCIMENTO & BARROS, 

2009). 

Cabe chamar a atenção para o fato de que a relação intensidade-duração-

frequência da precipitação desempenha um papel decisivo na ocorrência dos processos 

erosivos hídricos, pois as intensidades elevadas das chuvas em curtos intervalos podem 

contribuir para aumento do escoamento superficial e a concentração de enxurradas, 

sobretudo no verão (ZAHED & MARCELLINI, 1995). Nesse sentido, Goiânia apresenta 

registros pluviométricos de 10mm em um período de 5 minutos, assim como episódios de 

145mm em 24h com recorrência de 10 anos, como mostram os dados do CNEM/CPRM 

tratados por  Santos (1997) na Tabela 1, sendo as chuvas de maior intensidade de 

ocorrência no início dos episódios de precipitação. As chuvas consideradas erosivas pelo 

autor correspondem a intensidades superiores a 25mm.h
-1

, portanto Goiânia está sujeita a 

chuvas de elevado potencial erosivo, como é típico de regiões tropicais úmidas. 

Tabela 1: Chuvas intensas registradas em Goiânia.

Fonte: SANTOS (1997).  

Para Galdino (2015), a erosividade responde também pelo fenômeno, pois 

corresponde ao impacto das gotas de chuva no solo, medida em Milijaules.h
-1

, e adverte 
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que o período que concentra aproximadamente 94% do total anual da erosividade para o 

Estado de Goiás é de outubro a março, período esperado devido a incidência das chuvas 

corresponder a 87% do índice pluviométrico anual do Estado e da capital. Os índices 

anuais de erosividade em Goiás variam de 7.425 MJ mm ha-
1
 h

-1
 a 9.633 MJ mm ha-

1
 h

-1
, e 

os verão com precipitações médias de 247,67mm, respectivamente, 4.312 MJ mm ha-
1
 h

-1
o 

que significa que são chuvas com potencial erosivo elevado, típico de regiões tropicais 

(GALDINO, 2015).  

Por isso, essa estação do ano requer maior atenção quanto ao planejamento de uso 

e ocupação das terras, principalmente quanto à direção do sistema viário e de disposição 

dos lotes e a microdrenagem urbana, para evitar concentração de fluxos hídropluviais 

livres, por serem condicionantes da instalação de processos erosivos lineares que se 

dirigem aos fundos de vale, podendo induzir a formação e evolução rápida de ravinas para 

voçorocas, estas dado que o nível freático nesse locais costuma ser raso ou aflorante, 

portanto sendo facilmente interceptável pelo escoamento superficial (IPT/DAEE, 1990). 

2.2.2. Geologia 

A geologia da Macrozona Construída do Município de Goiânia é composta por 

Formações Cenozoicas representadas pelos Depósitos Aluvionares (Q2a), pela Formação 

Paleoproterozóica Inferior do Grupo Araxá B (NPap) e pela Formação Inferior a 

Arqueano, do Complexo Granulítico Anápolis-Itauçu, associado a Ortogranulitos 

(NP2aio), a Supercrustais (NP2ais) e a Quartzito (NP2aist), como mostram a Figura 5 e a 

Tabela 2. 

Os Depósitos Aluvionares (Q2a) pertencem à Era Máxima do Cenozoico e são 

formados por sedimentos inconsolidados, constituídos por depósitos de cascalho, areia, 

silte e argila. Na Mzo. Construída de Goiânia os depósitos aluviais (Q2a) integram 6,7% 

do total e são mais representativos o longo das planícies fluviais do Rio Meios Ponte, 

Ribeirão João Leite e Ribeirão Anicuns como ilustra a Figura 5. 

O Grupo Araxá – Unidade B (NPab) domina em área (57%) e está localizado na 

porção meridional de Goiânia, sustentando as unidades geomorfológicas do Planalto 

Embutido de Goiânia e associado a formas convexas a côncavo-retilíneas, situadas, 

especialmente em fundos de vale da planície do Rio Meia Ponte. Esse Grupo está 

relacionado à sequência Metavulcano sedimentar com litologias como xisto, clorita- xisto, 

muscovita, biotita-xisto, muscovita-quartzito. Alguns autores, como Nascimento (1992),  
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          Figura 5: Geologia da Macrozona Construída de Goiânia. 

 

        Fonte: adaptado de RADAMBRASIL (1983); Baeta Junior (2001).  
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Nascimento & Sales (1994), Santos (1997) e Faria (2007) associam a xistosidade presente 

no Grupo Araxá B aos processos erosivos em Goiânia, devido ao grande número de 

ocorrências erosivas presentes neste Grupo.  

Tabela 2: Litologia da Macrozona Construída de Goiânia 

Sigla Grupo/Formação 
Área 

km² % 

Q2a Depósitos Aluvionares 27.809 6,70 

NPab Grupo Araxá B 237.63 57,31 

NP2aio Complexo Granulítico Anápolis-Itauçu: Ortogranulitos 145.045 34,98 

NP2ais Complexo Granulítico Anápolis-Itauçu: Supercrustais 3.579 0,86 

NP2aist Complexo Granulítico Anápolis-Itauçu: Quartzito 0.553 0,13 

Total - 414.616 100 

Fonte: adaptado de RADAMBRASIL (1983); Baeta Junior (2001). 

A associação do Complexo Granulítico Anápolis-Itauçu com a unidade dos 

Ortogranulitos (NP2aio) é dada pelo metamorfismo regional e é o segundo em área (cerca 

de 35%). A classe NP2aio está situada entre a Faixa Brasília-Zona Interna-Raiz do Arco 

Magmático da Província Tocantins e as zonas de cisalhamentos nas direções NE-SW e N-

SW. Situados na porção Noroeste, Norte e parcialmente na Leste da Mzo. Construída de 

Goiânia, os Ortogranulitos (NP2aio) são compostos por litologias do tipo charnockito, 

serpentinito, talco-xisto, metanorito, metapiroxenito e metagabro. Os terrenos de médio a 

alto grau de metamorfismo vulcânico regional, como o caso do Complexo Anápolis-Itauçu 

das unidades dos Supercrustais (NP2ais) e Supercrustais Quartzitos (NP2aist) pertencentes 

às unidades da Faixa Brasília, são de origem metamórfica e sedimentar com características 

da epizona. 

Juntos os dois Grupos citados somam mais de 92% da área total da 

Mzo.Construída. Os demais grupos e formações somam o restante. O Complexo Anápolis-

Itauçu das unidades Supercrustais (NP2ais) é associado às rochas calcissilicáticas, 

gonditos, gnaisses e mármores, sendo encontradas no Planalto Dissecado de Goiânia, 

associados às formas aguçadas e convexas, encontradas mais precisamente entre o Ribeirão 

Caveiras e o Anicuns. Já a unidade Supercrustais-Quartzito (NP2aisq) é composta por 

quartzitos localizados pontualmente na porção Norte, em especial no Córrego Lageado. 

Com exceção do Grupo Araxá, as litologias não têm elevada suscetibilidade erosiva, mas 
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conjugados a outros fatores, como relevo e solos, podem contribuir com o aumento do 

potencial para o fenômeno. 

2.2.3. Geomorfologia 

A compartimentação geomorfológica da Macrozona Construída de Goiânia, 

tal como definida por Casseti (1992), é composta por cinco unidades morfológicas: 

Planalto Dissecado de Goiânia, Chapadões de Goiânia, Planalto Embutido de 

Goiânia, Terraços e Planícies da Bacia do Rio Meia Ponte, Fundos de Vales que 

foram subdivididas em subunidades geomórficas, conforme mostra a Figura 6 e 

Tabela 3.  

Tabela 3: Compartimentação Geomorfológica. 

Fonte: Casseti, 1992. 

O Planalto Dissecado de Goiânia – PDG, localizado entre as bacias hidrográficas 

do Rio Meia Ponte e do Ribeirão João Leite, abrange 24,05% da área, sendo que 2,81% 

pertencem às superfícies de formas aguçadas e 21,24% a convexas. As formas aguçadas 

são encontradas às margens do Ribeirão Anicuns e convexizadas, com declives inferiores a 

45% situam-se na Mzo. Construída nas proximidades do Rib. Caveiras, São Domingos, 

Córrego Água Branca, da Gameleira, do Barreiro e Córrego da Ladeira.  

Chapadas de Goiânia 

Observada na porção Sudoeste, a unidade geomorfológica dos Chapadões de 

Goiânia, representa cerca de 10,76% do território e está dividida em duas subunidades 

geomorfológicas: as superfícies aplainadas que correspondem a 7,16%² e ocupam as

Unidade Subunidade 
Área 

Km² % 

Planalto Dissecado de Goiânia  
Superfícies Aguçadas 11,648 2,81 

Superfícies Convexas 88,079 21,24 

Planalto Embutido de Goiânia  
Superfícies Convexas 122,694 29,59 

Superfície Tabulares 23,967 5,78 

Chapadas de Goiânia 
Superfície Rampeada 14,908 3,6 

Superfícies Aguçadas 29,674 7,16 

Terraços e Planícies da Bacia do Rio Meia 

Ponte  

Terraços Fluviais 3,652 0,88 

Planícies Fluviais 15,431 3,72 

Fundos de Vale  Fundos de Vale 104,563 25,22 

Total - 414,616 100 
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          Figura 6: Compartimentação Geomorfológica 

 

 Fonte: Casseti, 1992.
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Superfícies convexas a convexo-retilíneas das áreas remanescentes de pediplanos 

revestidos por Latossolo Vermelho-Amarelo com cotas que variam de 860 a 906m; as 

formas rampeadas integralizam 3,6% da Mzo. Construída e caracterizam-se por vertentes 

retilíneas a côncavas, com declividades inferiores a 12%. Além disso, estão inseridas nas 

áreas periféricas dos pediplanos, onde se observam níveis de depósitos coluvionares. 

Planalto Embutido de Goiânia  

Circundado pelo Planalto Dissecado e pelos Chapadões de Goiânia com cotas 

altimétricas que variam de 720 a 894m, o Planalto Embutido de Goiânia encontra-se 

dividido em formas convexas (29,59%) e superfícies tabulares (5,78%). As formas 

convexizadas, as quais ocupam as áreas adjacentes dos Córregos Samambaia, Macambira, 

Cascavel, Vaca Brava, Areião, Botafogo e Barreiro, são caracterizadas pelo elevado grau 

de urbanização e pela presença de superfícies planas com declividades de 0 a 8%. No 

entanto, as superfícies de formas tabulares destacam-se pela presença de Dales situados ao 

longo dos Pediplanos Embutidos de Goiânia, onde há dominância de Latossolos-

Vermelhos em terrenos e declividades inferiores a 3%. 

Terraços e Planícies  

Conforme Casseti (1992), os Terraços Fluviais são resultantes das oscilações 

climáticas pleistocênicas e são sustentados supostamente por níveis de maior resistência 

litológica. Neles é possível verificar não somente a existência de Neossolos Flúvicos e 

Gleissolos, mas também de cascalhos sobrepostos por sequências alúvio-coluvionares em 

declividades de 0 a 5% ao longo da Planície do Rio Meia Ponte. Por conseguinte, as 

Planícies Fluviais de Inundação ocupam 3,72% das margens do Rio Meia Ponte e Ribeirão 

João Leite, sendo caracterizados por declividades inferiores à 20% e sendo cobertas por 

Neossolos Flúvicos, Gleissolos, Latossolos Vermelhos e Argissolos Vermelhos, 

especialmente por Cambissolos Háplicos em declives superiores entre 12% e menos de 

45%.  

Fundo de Vale 

Identificados pela posição topográfica e presença de Neossolos Flúvicos, 

Gleissolos, Latossolos Vermelhos em declives de 5% a ≤ 8% e por Argissolos Vermelhos 
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em declives de 8% a 20% em superfícies côncavas a côncavo-retilíneas, os Fundos de Vale  

ocupam a segunda maior área da Mzo. Construída de Goiânia (25,22%), posicionando-se 

em áreas intermediárias entre o flúvio e interflúvio ao longo dos canais hídricos.  

- Classes de Relevo, Declividade e Altitude 

Os dados topográficos da Mzo.Construída de Goiânia permitem constatar que 

as altitudes variam de 670 a 920m, com predomínio entre 750 a 800m associado a 

superfícies planas e suave onduladas, seguidas das altitudes de 800 a 850m em áreas 

de cabeceira de drenagem, como mostram as Figuras 7 e 8, respectivamente. As 

superfícies convexas com altitudes de 750 e 920m, que abrangem 280,862km² 

(67,73%) do total da área, favorecem grande concentração de enxurradas em 

decorrência de condicionarem a dispersão de fluxos, a qual pode ser potencializada 

pela declividade das formas aguçadas.  

É nos topos, em especial nas áreas de cabeceiras de drenagem, com altitudes 

maiores que 720m, que Nascimento (1993) constatou o maior número de 

ravinamentos e voçorocamentos. As declividades correspondentes oscilam entre 0 a 

>45% (Figura 7), com predomínio de áreas suavemente onduladas (52,78%) na 

maior parte da Mzo.Construída, seguidas de topografias planas (29,64%), como 

apresenta a Tabela 4.  

Tabela 4: Formas do Relevo e Declividade da Macrozona Construída de Goiânia. 

Forma do Relevo Declividade 
Área 

Km² % 

Plano  0- 3% 131,37 29,64 

Suave Ondulado  3-8% 232,75 52,78 

Ondulado  8-20% 70,04 15,88 

Forte Ondulado  20-45% 7,24 1,64 

Montanhoso  > 45% 0,22 0,05 

Total 441,614 100 
Fonte: MDT (2006) 

O relevo suave ondulado abrange mais da metade da Mzo.Construída e junto com 

o relevo plano somam quase 82,42% da área. Portanto, em termos gerais não se trata, 

predominantemente, de relevo favorável a processos erosivos hídricos. A Planície de 

inundação do Rio Meia Ponte se caracteriza por topografia plana com pequenos               
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 Figura 7: Classes de Relevo e Declividade da Macrozona Construída de Goiânia 

 

          Fonte: MUBDG vs. 25 
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desnivelamentos e declividades de 0 a 3% e, especialmente altitudes menores que 700m. 

Além do mais, nestas áreas predominam, associados aos Gleissolos Háplicos (GXbd e 

GXbe) e Neossolos Flúvicos (RY) os quais, como se verá adiante, apresentam em geral 

baixa erodibilidade (SALOMÃO, 2015).  

Tabela 5: Altitudes da Macrozona Construída de Goiânia 

Altitude 
Área 

km² % 

670-700 15,631 3,77 

700-720 36,218 8,73 

720-750 81,974 19,77 

750-800 149,76 36,11 

800-850 102,019 24,60 

850-920 29,083 7,01 

Total 414,685 100 

Fonte: MUBDG, 2017. 

As superfícies suave onduladas (Tabela 4 e Figura 7), com declives que variam de 

3% a 8% estão associados ao sopé das encostas, no entorno das áreas planas, justamente 

onde já há suscetibilidade à erosão hídrica. Já os terrenos com topografia relativamente 

movimentada, formados por vales fluviais encaixados e encostas com declives de 8% a 

20%, as maiores nas cabeceiras de drenagem, são relacionados aos Argissolos Vermelhos 

(PV), de moderada erodibilidade (SALOMÃO, 2015). 

 As superfícies com desníveis fortes e encostas de 20 a 45% de declive 

conFiguram as superfícies fortemente onduladas, com altitudes de 700 a 850m. As 

superfícies montanhosas correspondem a áreas com elevada erodibilidade e declividades 

>45%, localizadas pontualmente às margens do Ribeirão Anicuns na porção Oeste, Norte e 

Leste da Mzo. Construída. Todavia, são poucas as áreas de declives superiores a 20%, 

onde poderia ocorrer erosão hídrica por concentração de fluxos hídropluviais. Assim, 

Goiânia, em termos geomorfológicos, não seria suscetível a fenômeno erosivo hídrico, a 

não ser muito localmente. 
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  Figura 8: Classes de Altitude da Macrozona Construída de Goiânia 

 

    Fonte: MDT (2006) 
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2.2.4. Hidrografia 

A Mzo.Construída de Goiânia está inserida integralmente na bacia do rio Meia 

Ponte, sendo este um dos 36 afluentes da Bacia do Rio Paranaíba, cuja nascente está 

localizada nos limites dos municípios de Itauçu e Taquaral de Goiás, cerca de 80km a 

noroeste de Goiânia. A grande importância dessa bacia se dá pelo fato de ser responsável 

pelo abastecimento de cidades da região com elevada densidade demográfica como 

Goiânia, Aparecida de Goiânia, Anápolis, Senador Canedo e Itumbiara. 

No caso do município de Goiânia, a área total da bacia do Rio Meia Ponte drena 

425,95km² e pode ser subdividido em 27 sub-bacias, mas somente 25 destas situam-se na 

Mzo. Construída de Goiânia, conforme os dados apresentados na Tabela 6.  A Figura 9 

mostra as sub-bacias que drenam a área de estudo. A seguir, a título de esclarecimento, 

serão comentadas apenas as sub-bacias que se destacam em termos de concentração de 

focos erosivos com base no mapeamento realizado no presente trabalho. 

A sub-bacia do Ribeirão Caveiras é a segunda sub-bacia em área que drena a 

cidade de Goiânia, abrangendo 48,257 Km
2
 correspondentes a 10,93% da Mzo. 

Construída. Está localizada entre o Córrego Do Meio, Ribeirões Caveiras e Brejinho e 

Córrego Fundo, Drena os bairros Parque Tremendão, Jd. Curitiba, Finsocial, Jd. Fonte 

Nova, Jd. Belvedere, Ch. Maria Dilce, Parque das Flores, Ch. Recreio São Joaquim, Jd. 

Helou, Mansões Rosa de Ouro, Santos Dumont, Jd. Petrópolis, Portal Anhanguera, St. 

Cândida de Morais, Jd. Nova Esperança, Vila Regina, Res. Das Acácias e Jd. Panorama  

dentre os quais a Vila Finsocial, Jardim Nova Esperança e Jardim Curitiba tem se 

destacado desde a década de 1980 pela grande quantidade de focos erosivos, apesar de não 

ocorrerem em terrenos de alta suscetibilidade a tais fenômenos (ITCO, 2008). 

A sub-bacia do Córrego Água Branca é o segundo em maior concentração de focos 

erosivos segundo os estudos anteriores. Situa-se inteiramente na Macrozona Construída e 

drena uma área de 8,121km² (1,84%). Nela estão inseridos os Bairros: Água Branca, Vl. 

Maria Luiza, Ch. São Francisco, Res. Sonho Verde, Jardim Califórnia, Conjunto Riviera, 

Vila do Araguaia e Jardim Novo Mundo I e II. A sub-bacia do Córrego Ladeira é a terceira 

em maior concentração de focos erosivos e situa-se na margem direita da Br-153 e drena 

uma área de 10,66Km² (2,41%), correspondentes aos bairros: Res. Petrópolis, Sitio Ipê, 

Res. Carlos de Freitas, Res. Sonho Dourado, Vl. Concordia, Parque das Amendoeiras I,    
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 Figura 9: Sub-bacias da Bacia do rio Meia Ponte na Macrozona Construída de Goiânia 

Fonte: MUBDG (2017)
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Tabela 6: Rede Hidrográfica da Macrozona Construída de Goiânia. 

Bacia Rio Meia Ponte Mzo. Construída 

Sub-Bacias Microbacias km² % 

Rib Dourados Córr. Baliza, Rio Dourados, Córr. Rodeio 15,746 3,57 

Córr. Vau das Pombas Córr. Vau das Pombas 0,801 0,18 

Córr. São José Córr. São José 3,545 0,80 

Córr. Pipa Córr. Pipa 3,212 0,73 

Córr. Barreiro 
Córr. Vitória, Córr. Barreiro e Córr. 

Ruivinho 
15,390 3,48 

Córr. Gameleira Córr. Gameleira 5,810 0,80 

Córr. Palmito Córr. Palmito 3,660 0,83 

Córr. Água Branca Córr. Da Mina e Córr. Água Branca 8,121 1,84 

Córr. Botafogo Córr. Botafogo e Areião 20,160 4,57 

Córr. Capim Puba Córr. Capim Puba 10,270 2,33 

Córr. Vaca Brava Córr. Vaca Brava 4,280 0,97 

Córr. Cascavel 
Córr. Serrinha, Córr. Mingau e Córr. 

Cascavel 
28,930 6,55 

Córr. Macambira 
Córr. Buritis, Córr. Macambira, Córr. 

Pindaíba e Córr. Cedro 
22,059 5,00 

Córr. Taquaral 
Córr. Capão Cumprido, Córr. Santa Rita e 

Córr. Taquaral 
28,710 6,50 

Córr. Cavalo Morto e Salinas Córr. Cavalo Morto e Córr. Salinas 21,499 4,87 

Rib. Anicuns 
Córr. da Cruz, Córr. Forquilha, Córr. 

Quebra-Anzol e Rib. Anicuns, 
53,732 12,17 

Rib. Caveiras 
Córr. do Meio, Rib. Caveiras, Rib. 

Brejinho e Córr. Fundo. 
48,257 10,93 

Rib. Capivara 
Rib. Capivara, Rib. Bananas, Córr. 

Embira e Córr. Seco 
1,008 0,23 

Córr. Samambaia Córr. Canavial, Córr. Samambaia 10,584 2,40 

Córr. Pedreira 
Córr. Guanabara, Córr. da Barra, Córr. 

Matão, Córr. do Pião e Córr. Pedreira. 
14,985 3,39 

Córr. Lajeado Capoeirão 
Córr. Capoeirão, Córr. Lageado, Córr. 

Gramado, Córr. Perdido e Córr. D'Água. 
7,341 1,66 

Rib. João Leite 
Córr. Palmito, Córr. da Onça e Rib. João 

Leite. 
16,809 3,81 

Córr. Ladeira 
Córr. da Ladeira, Córr. do Abel e Córr. 

Lareira. 
10,665 2,41 

Córr. São Domingos 
Córr. Tapetão, Córr. São Domingos e 

Córr. Pinguela Preta 
11,029 2,50 

Rio Meia Ponte s.s. Córr. Do Capim e Córr. Jaó 75,016 16,99 

TOTAL 441,61 100 

Fonte: MDT (2006); MUBDG (2017) 

Res. Senador Paranhos, Jd. Abaporu, Res. Minas Gerais, Res. Rio Jordão e Res. Belo 

Horizonte. 
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A sub-bacia do Ribeirão Dourados é o quarto em concentração do número de 

focos erosivos. Situa-se ao Sudoeste da cidade de Goiânia e drena uma área de 15,75km², 

correspondentes a 3,7% da Macrozona Construída. Nela estão inseridos os bairros Real 

Conquista, Res. Itaipú, Jd. Lisboa, Cond. Esmeraldas, Res. Campos Dourados e Madre 

Germana. 

A rede hidrográfica em geral apresenta padrão dendrítico e dendrítico-retangular, 

este nas cabeceiras de drenagem, evidenciando forte controle litoestrutural, como é típico 

de áreas de rochas cristalinas, sobretudo as metamórficas, dominantes na área. Esse 

padrão indica relevo dissecado ao longo do tempo geológico-geomorfológico, mas não 

indica elevada suscetibilidade atual à erosão hídrica. 

2.2.5. Pedologia 

A Mzo. Construída de Goiânia caracteriza-se por uma grande homogeneidade de 

solos, predominando largamente os Latossolos que recobrem 90,74% da área municipal. 

Os demais são Gleissolos (4,4%), |Argissolos (3,45%), Cambissolos (0,71%), Neossolos 

Flúvicos (0,66%) e Litólicos (0,04%) (Figura 10 e Tabela 7).  A seguir é feita uma 

descrição, com base na classificação e no mapeamento pedológico realizado pelo 

Instituto de Planejamento do Município de Goiânia (IPLAN) e Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) (IPLAN et. al. 1991), das quais as principais 

características físico-químicas e morfológicas, bem como as condições topográficas de 

ocorrência de cada solo são destacadas. 

O LATOSSOLO VERMELHO Distrófico (LVd), apresenta a sequência de 

horizontes A, Bw e C, sendo o horizonte A moderado e o Bw de textura argilosa com 

teores Fe entre 9% a 18%, sendo profundos, homogêneos, bem drenados, de baixa 

erodibilidade e cobrem a 34,54% da área. Ocorrem mais precisamente nas regiões 

Noroeste, Sul e Norte do município de Goiânia, em ambientes que eram de Savana 

arbórea (Cerrado denso).  Normalmente, estes solos são associados aos relevos planos e 

suave ondulados, não apresentam elevada erodibilidade e coincidem tanto em litologias 

do Complexo Anápolis-Itauçu como do Grupo Araxá. 

O LATOSSOLO VERMELHO Distroférrico (LVdf) é similar ao anterior, 

distinguindo-se pelo Bw com teores mais elevados, de Fe ≥18%. Ocupa uma área de 

25,03% da Mzo. Construída e predomina na porção no Norte, Centro e Sudeste de 
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 Figura 10: Solos na Macrozona Construída de Goiânia. 

 

            Fonte: ROMÃO (2006 adap. de IPLAN et. al. 1991) 
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Goiânia, em terrenos que eram cobertos por Savana Arbórea (Cerrado denso) e Floresta 

(Cerradão).     

O LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO Distrófico (LVAd), assemelha-se aos 

anteriores, diferenciando-se apenas pela cor mais amarelada, menor teor de Fe ≤ 9% e a 

textura, em geral média a argilosa. Recobre 31,18% da área de estudo e está situado nas 

regiões Oeste, Sudoeste e Leste sobre terrenos sustentados por rochas metassedimentares 

do Grupo Araxá, em relevos planos a suave ondulados a ondulados.   

Esses três solos (LVd, LVdf e LVAd) ocupam cerca de 90,74% da área total da 

Mzo. Construída de Goiânia, na maioria apresentando baixa erodibilidade, sendo que o 

LVAd representaria erodibilidade moderada. 

A ASSOCIAÇÃO ARGISSOLO VERMELHO Tb distrófico (PVd) + 

CAMBISSOLO HÁPLICO Tb Distrófico (CXbd) no caso do primeiro apresenta elevado 

gradiente textural devido aumento de argila no Horizonte Bt, cujos teores de Fe oscilam 

entre 8% e 18%, sendo em geral profundo, moderadamente a bem drenado, com 

sequência de horizontes A, Bt, C. Os Cambissolos são pouco desenvolvidos, 

apresentando horizonte B incipiente (Bi) e variam a textura, em geral tendendo a argilosa. 

Ambos são pobres e concentram-se nas regiões Oeste e Centro da Mzo. Construída, em 

topografias suave a forte onduladas. Subdivide-se quanto aos ambientes em PVd1+ CXbd 

e PVd2+ CXbd, sendo que PVd1+ CXbd ocorre em terrenos suave ondulados a 

ondulados e o PVd2+CXbd em relevo ondulado a forte ondulado.  

O CAMBISSOLO HÁPLICO Tb Distrófico (CXbd) desenvolve-se sobre 

litologias do Grupo Araxá, recobrindo apenas 0,71% da área da Mzo. Construída, 

especificamente em terrenos ondulados e fortemente ondulados.  Apresenta o horizonte 

superficial A moderado, seguido do horizonte subsuperficial B Incipiente (Bi). Se 

diferenciam pela localização, sendo o CXbd1 localizado na margem direita do Rio Meia 

Ponte em topografias que variam de suave ondulada a montanhosa, enquanto que o 

CXbd2 localiza-se na margem esquerda sobre topografia ondulada, próximo à divisa do 

município de Goiânia com Senador Canedo. Os CAMBISSOLOS em geral apresentam 

erodibilidade alta por serem menos desenvolvidos e ocuparem relevos mais 

movimentados. 

O NEOSSOLO LITÓLICO Distrófico (RLd) é profundo, com horizonte A 

moderado, sobreposto ao horizonte C-R e se concentra na Mzo.Construída nas 

proximidades da divisa com o Município de Aparecida de Goiânia. Ocupa 0,04% da área 
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e situa-se em relevo ondulado a forte ondulado. São características deste tipo de solo a 

baixa espessura, o baixo intemperismo/pedogênese e a baixa porosidade, saturação de 

bases e capacidade de troca catiônica. Apresenta alta erodibilidade por ocupar relevos 

movimentados até mesmo montanhosos. 

Tabela 7: Síntese das características topográficas dos solos 

Solo Sigla Relevo 
Área 

Km² % 

Latossolo Vermelho 

Distrófico 

LVd1 Plano 113,547 26,42 

LVd2 Suave Ondulado 0,495 0,12 

LVd3 Suave Ondulado a Ondulado 34,149 7,99 

Latossolo Vermelho 

Distroférrico 

LVdf1 Plano 69,639 14,41 

LVdf2 Suave Ondulado 44,024 10,62 

Latossolo Vermelho-

Amarelo Distrófico 

LVAd1 Plano 77,267 16,25 

LVAd2 Suave ondulado 38,940 9,34 

Latossolo VermelhO-

Amarelo Distrófico + 

Petroplitico Distrófico 

Tb 

LVAd4 

+ FXb 
Suave ondulado a ondulado 12,670 3,06 

Latossolo Vermelho-

Amarelo Distrófico + 

Cambissolo Háplicos Tb 

Distrófico + Neossolo 

Litólico Distrofico 

LVAd5 

+ CXbd 

+ RLd 

Suave ondulado 5,125 1,24 

Latossolo Vermelho-

Amarelo Distrófico + 

Cambissolo Háplicos Tb 

Distrófico + Neossolo 

Litólico Distrofico 

LVAd6 

CXbd + 

RLd 

Suave ondulado a ondulado 5,368 1,29 

Argissolo Vermelho Tb 

Distróficos + Cambissolo 

Háplicos Tb Distrófico 

PVd1 + 

CXbd 
Suave ondulado a ondulado 6,05 1,46 

PVd2 + 

CXbd 
Ondulado a forte ondulado 8,25 1,99 

Cambissolo Háplicos Tb 

Distrófico 

CXbd1 Ondulado a forte ondulado 0,139 0,03 

CXbd2 Ondulado a forte ondulado 2,908 0,68 

Neossolo Litólico 

Distrofico 
RLd Ondulado a forte ondulado 0,176 0,04 

Gleissolos Háplicos Tb 

Distrofico 
GXbd Plano 1,355 0,33 

Gleissolos Háplicos Ta 

Eutrofico 
Gxbe Plano 16,988 4,07 

Neossolo Flúvico Tb 

Distrofico 
RYbd Plano 2,739 0,66 

Total 
  

726,41 100 
Fonte: ROMÃO (2006 adap. de IPLAN et. al. 1991) 
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O NEOSSOLO FLÚVICO Tb Distrófico (RYbd) associa-se à várzea do rio 

Meia Ponte e às planícies de inundação. É solo hidromórfico de pouca profundidade, com 

horizonte A moderado, argila de atividade baixa e baixa saturação por bases (V < 50%), 

ambas na maior parte do horizonte C. Juntamente com os GLEISSOLOS apresentam 

baixa erodibilidade por se situarem em áreas planas. 

O GLEISSOLO HÁPLICO Distrófico (GXbd) e o GLEISSOLO HÁPLICO 

Eutrófico (GXbe) são solos hidromórficos, com horizonte superficial A maior que 25cm, 

escuro, rico em húmus e cálcio, podendo ser turfoso. Ocupam 19,627km², 

correspondentes a 4,73% da Mzo. Construída e ocorrem nas planícies de inundação do 

Rio Meia Ponte, cujos terrenos apresentam declividades < 3% apresentando acidez e 

baixa capacidade de troca catiônica. O GLEISSOLO HÁPLICO Tb Distrófico (GXbd) 

caracteriza-se pela presença de argila de atividade baixa e saturação por bases também 

baixa (V ≤ 50%), enquanto que o GLEISSOLO HÁPLICO Ta Eutrófico (GXve) 

apresenta atividade alta e elevada saturação por bases (V ≥ 50%), ambas na maior parte 

dos horizontes B e/ou C dentro de 100cm de profundidade.  
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3. ETAPAS E PROCEDIMENTOS METODOLOGICOS 

A pesquisa desenvolveu-se em 7 (sete) etapas principais, por vezes simultâneas, 

que se iniciaram a partir do processo de levantamento e aquisição de dados bibliográficos 

e digitais, bem como pela seleção das metodologias e escalas a serem utilizadas em cada 

uma.  

Na primeira etapa procedeu-se à criação do banco de dados dos materiais que 

incluem o material digital (mapas) de geologia, solos e a base de dados do Mapa Urbano 

Digital de Goiânia (MUBDG vs. 25), especialmente o Modelo digital de Terreno (MDT) 

e as Ortofotos referentes aos anos de 1992, 2002, 2006, 2011 e 2016. Os dados foram 

tratados, manipulados, atualizados e processados com o uso de geotecnologias para gerar 

os produtos derivados de cada etapa.  

Na segunda etapa foi elaborado e organizado o mapa base da atual Mzo. 

Construída e dos diversos mapas temáticos do meio físico. Em seguida, utilizaram-se as 

Ortofotos de alta resolução, nas quais foram mapeados os focos erosivos ponto a ponto, 

tendo como saída desta atividade o banco de dados de nuvem de pontos de focos em série 

histórica.  

Na terceira etapa, procedeu-se ao mapeamento das categoriais de uso e 

ocupação do solo com adaptação da metodologia de Almeida & Freitas (1996) e Canil 

(2006) por meio de fotointerpretação das Ortofotos, bem como o mapeamento da 

evolução dos loteamentos com base nos documentos obtidos pela Secretaria de 

Planejamento do Município de Goiânia (SEPLAN).  

Na quarta etapa procedeu-se à interpolação dos dados de nuvem de pontos de 

focos erosivos em série histórica, elaborados na etapa anterior, a terceira, utilizando-se 

como ferramenta a aplicação do Kernel Density do software Arcgis 10.4.  

Na quinta etapa elaborou-se a classificação das unidades pedológicas de 

erodibilidade adaptando-se aos critérios propostos por Salomão (2015).  

Na sexta etapa identificou-se as áreas de críticas em termos de concentração do 

número de focos erosivos, adotando-se cinco categorias de criticidade.  

Na sétima etapa procedeu-se à análise integrada dos dados obtidos, de modo a 

estabelecer a evolução espaço-temporal do fenômeno, suas principais causas e status 

atual.  
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Os procedimentos operacionais dessas etapas serão descritos com maior detalhe 

a seguir.  

3.1. ELABORAÇÃO DO MAPA-BASE DE GOIÂNIA (atual) E DOS MAPAS 

TEMÁTICOS DO MEIO FÍSICO (Geologia, Geomorfologia, Solos). 

A base de dados digital foi elaborada na escala 1: 5.000 e contém o mapa base 

da área de estudo que inclui limite municipal, a hidrografia, a topografia (curvas de nível 

com equidistância de 5m), o sistema viário, os bairros e as quadras e logradouros, todos 

extraídos do Mapa Urbano Digital de Goiânia (MUBDG vs.25 de 2017) da SEPLAN. 

Extraiu-se, ainda dessa base de dados o Modelo Digital do Terreno (MDT) na mesma 

escala. A seguir serão comentadas as fontes e os dados utilizados com maior detalhe.   

- Geologia 

Utilizou-se, como fonte, os dados digitais do Programa de Levantamentos 

Geológicos do Brasil (PLGB, 1997), em escala de 1:100.000, realizado pelo 

DNPM/CPRM, relativos à Folha Goiânia (SE.22-X-B e SE.22-X-B-IV) e Nerópolis 

(SE.22-X-B-I). Posteriormente, os dados foram tratados, analisados e espacializados 

adequadamente em função da escala, com o auxílio do Software Arcgis 10.4, tendo como 

referência as unidades e subunidades litoestratigráficas, reconhecida a participação de 

cada grupo e formação, com as idades aproximadas e a litologia predominante. 

- Geomorfologia 

Para a elaboração das variáveis morfométricas da área utilizou-se o Modelo 

Digital de Terreno (MDT) em estrutura matricial elaborado pela empresa TOPOCART 

em 2006, com exatidão cartográfica classe A na escala 1:5.000. O modelo dispõe de uma 

resolução espacial de 4,79m e permite a obtenção de dados referentes à altitude, 

declividade, curvatura do terreno, bem como a extração de outras informações referentes 

ao relevo. A seguir será descrito o método dos principais produtos deste trabalho. 

Primeiramente, a fim de reduzir erros e falhas em áreas próximas à divisa do 

município de Goiânia, aumentou-se o limite territorial com um buffer de 20 metros 

utilizando a ferramenta Proximity do software Arcgis 10.4. Dessa forma, os produtos 

extraídos do MDT apresentaram a mesma variação de células na construção de dados de 
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altitude e declividade do terreno. Em virtude das pequenas diferenças de exatidão 

encontradas entre as elevações estimadas, adotou-se o método de interpolação por 

Krigagem utilizado por Valeriano (2003b). Nesta operação as células são calculadas 

dentro de um raio de busca em função de sua distância, cujo efeito maior é a suavização 

do MDT. 

Nunes (2011) explica que a aplicação do método de reamostragem do MDT na 

resolução de 4,79 m para 20m representa uma resolução compatível dos pixels ou células 

com o tamanho médio dos interflúvios e o grau de aprofundamento da drenagem para a 

referida área de estudo. Dessa forma, utilizou-se a sequência das ferramentas 3D Analisys 

Tools – convertion – Raster to TIN para reamostrar os atributos da paisagem com menor 

distorção, como o caso da declividade. Assim, os valores de elevação derivados do 

modelo de terreno a partir da triangulação Triangulated Irregular Network – TIN foram 

interpolados e convertidos ao formato matricial com a resolução de 20m através da 

Convertion – From TIN – TIN to Raster. 

Posteriormente, com base em diversos estudos referentes ao uso de MDT para 

classificação do relevo utilizando SIG (IPPOLITI et. al., 2005; LOSS et. al., 2011; 

CHAGAS et. al., 2013; DEMATTÊ et. al., 2014), foram gerados os produtos primários 

com base nos atributos topográficos do MDT, dentre eles a elevação altimétrica e 

declividade do terreno.  Para as classes de relevo adotou-se o método empregado por 

Nunes (2011) e IBGE (2015), no qual se qualificam as condições de declividade. Nesta 

etapa empregou-se o processamento automático do software Arcgis 10.4, utilizando-se as 

seguintes ferramentas, Spatial Analyses Tools > Surface > Slope, optando pela 

declividade em porcentagem. Dessa forma, foram estabelecidas as seguintes classes: 0–

3% (Plano); 3-8% (Suave Ondulado); 8-20% (Ondulado); 20-45% (Forte Ondulado); e > 

45% (Montanhoso). 

- Solos 

A caracterização pedológica de Goiânia foi feita por compilação do mapa de 

solos realizado pelo IPLAN (1991), em parceria com o IBGE e a Universidade Federal de 

Goiás (UFG). Primeiramente, buscou-se as principais características ambientais, de 

distribuição e morfologia de cada classe de solo. Posteriormente, procedeu-se à 

atualização das nomenclaturas de acordo com o sistema Brasileiro de Classificação de 

Solos (SIBCS 2018), conforme o Quadro 1.  
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Quadro 1: Nomenclaturas Pedológicas atualizadas conforme SIBCS (2018). 

Antiga Classificação (SIBCS) - 

1999 
SIGLA Nova Classificação (SIBCS) - 2018 SIGLA 

 

LATOSSOLO VERMELHO-

ESCURO DISTRÓFICO 

LEd1 
LATOSSOLO VERMELHO 

Distrófico 

LVd1 

LEd2 LVd2 

LEd3 LVd3 

LATOSSOLO ROXO 

DISTRÓFICO 

LRd1 LATOSSOLO VERMELHO 

Distroférrico 

LVdf1 

LRd2 LVdf2 

LATOSSOLO VERMELHO-

AMARELO DISTRÓFICO 

LVd1 

LATOSSOLO VERMELHO-

AMARELO Distrófico 

LVAd1 

LVd2 LVAd2 

LVd3 LVAd3 

LVd4 LVAd4 

LVd5 LVAd5 

LVd6 LVAd6 

PODZÓLICO VERMELHO-

ESCURO DISTRÓFICO 

PEd1 ARGISSOLO VERMELHO Tb 

Distróficos 

PVd1 

PEd2 PVd2 

CAMBISSOLO Tb DISTRÓFICO 
Cd1 CAMBISSOLO HÁPLICOS Tb 

Distrófico 

CXbd1 

Cd2 CXbd2 

GLEISSOLO DISTRÓFICO Gd 
GLEISSOLOS HÁPLICOS Tb 

Distrófico 
GXbd 

GLEISSOLO EUTRÓFICO Ge 
GLEISSOLOS HÁPLICOS Ta 

Eutrófico 
Gxbe 

SOLOS ALUVIAIS 

DISTRÓFICOS 
Ad 

NEOSSOLO FLÚVICO Tb 

Distrófico 
RYbd 

SOLOS LITÓLICOS 

DISTRÓFICOS 
Rd NEOSSOLO LITÓLICO Distrófico RLd 

Fonte: SIBCS (2018). 

3.2. ELABORAÇÃO DOS MAPAS DOS FOCOS EROSIVOS 

O registro e a representação dos focos erosivos se deram sobre ortofotos 

disponíveis no MUBDG (2017) em mapas de pontos, cada ponto representando um foco 

erosivo. Foram elaborados mapas de focos de 3 anos correspondentes às publicações a 

respeito de erosão em Goiânia (NASCIMENTO, 1992; NASCIMENTO & SALES, 2002; 

FARIA, 2007) aos quais adicionou-se mais dois mapas inéditos (2011 e 2016) com base 

nas ortofotos desses anos. Vale ressaltar que os dados sobre os focos erosivos cadastrados 

foram fornecidos pela Prefeitura do Município de Goiânia. Convém observar que mesmo 

para os anos 1992, 2002 e 2006 procedeu-se à revisão dos focos, de modo a completar os 

mapas quando necessário. A posição de cada ponto tem significado expressivo de acordo 

com arranjo espacial dos dados, podendo ser ele disperso ou concentrado (FERRREIRA, 
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2014). O Quadro 2 mostra os tipos de sistemas de ortofotos e os anos selecionados para o 

mapeamento dos focos erosivos. 

Quadro 2: Informações gerais das Ortofotos. 

Ano Sistema Fotográfico Resolução (m) Bit 

1992 Ortofoto 0,33 16 

2002 QuickBird 0,60 8 

2006 Ortofoto 0,60 8 

2011 Ortofoto 0,10 8 

2016 Ortofoto 0,10 8 

Fonte: Prefeitura Municipal de Goiânia 

Inicialmente, as imagens foram georreferenciadas utilizando pontos de controle 

identificados na imagem e na base cartográfica digitalizada, adotando-se o para todas as 

imagens o Sistema de Referência Geocêntrico para as Américas (SIRGAS), a fim de 

evitar erros quanto às localizações e sobreposição das erosões. Em seguida foram 

mapeadas as incisões erosivas ponto a ponto a partir do método visual e de varredura por 

quadricula de 10km² em cada imagem, em escala de 1:2.000. Os pontos foram 

posicionados nas cabeceiras de cada foco erosivo, criando assim a nuvem de pontos de 

focos. 

3.3. ELABORAÇÃO DOS MAPAS DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO URBANO E 

EVOLUÇÃO DOS LOTEAMENTOS 

Com base na atividade anterior (3.2), o mapeamento do uso e ocupação do solo 

em termos urbanos foi executado sobre o mapa base em que foram lançados os 

loteamentos a partir da interpretação das fotografias aéreas dos anos de 1992, 2002, 2006, 

2011 e 2016 integrantes do MUBDG. Posteriormente, adotou-se categorias de uso e 

ocupação do solo/intervenções antropogênicas propostos por Almeida e Freitas (1996) e 

Canil (2006), adaptando-se à realidade do município de Goiânia, utilizando-se o método 

por padrões de homogeneidade da paisagem visíveis na escala 1:5.000, para identificação 

e analise do uso, a saber (Figura 11).  

Os mapas dos diversos anos constituíram uma série histórica que permitiu 

compreender a evolução dos loteamentos e da própria dinâmica de ocupação a partir dos 

padrões adotados para cada categoria de uso. Permitiu também diversos intercruzamentos  
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Figura 11: Categorias de Uso e Ocupação de Solo 
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densidade de ocupação. 
 

Área urbana consolidada com 

médio/baixo padrão construtivo, 

pouca cobertura vegetal, alta 

densidade de ocupação 
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Fonte: Ortofoto (2016). 

com as características do meio físico e os focos erosivos, também em série histórica, 

visando visando estabelecer suas relações espaciais mais evidentes com a evolução da 
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vegetal e baixa ocupação 

 

Área parcelada sem cobertura 

vegetal e baixa ocupação 

 

 

Área com solo exposto ou coberto 
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espontâneas 

(Nova área de expansão-

loteamento) 
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ocupação urbana e a consolidação ou não da urbanização, de modo a entender as causas 

da erosão, já que Goiânia, por suas características ambientais, aparentemente não 

apresenta suscetibilidade notável a esse fenômeno. 

3.4. ELABORAÇÃO DOS MAPAS DE ISODENSIDADES DE FOCOS EROSIVOS 

Para a elaboração de mapas de isodensidade, que representam a concentração de 

focos por área, há vários métodos de classificação fornecidos pelo próprio software de 

processamento de dados Arcgis 10.4. Inicialmente, utilizou-se os pontos mapeados na 

etapa anterior (item 3.2.) com as coordenadas X e Y de cada foco georreferenciado e 

pontuado e aplicou-se a ferramenta Kernel Density. A agregação espacial de pontos 

baseia-se nos valores de um índice de referência, denominado índice de referência do 

vizinho mais próximo (Rn). Segundo Ferreira (2014 apud Willians, 1972; Taylor, 1977) o 

índice estatístico Rn é definido pela razão entre a distância média calculada de cada ponto 

até o vizinho mais próximo (Ln) e a distância média esperada entre todos os pontos do 

mapa (Lc).  

A escala dos valores obtidas de Rn variou de 0,0 para a agregação máxima dos 

pontos, a 2,15 de dispersão máxima dos pontos; se Rn apresentasse valor igual a 1,0 diz-

se que o padrão é aleatório. Assim, o cálculo foi realizado de forma automática para 

estimar a distância média entre os vizinhos mais próximos (Ln), em função da 

interpolação de uma dada superfície de isodistâncias, no caso a Mzo. Construída de 

Goiânia, entre todos os pontos do plano geográfico (Tabela 08).  

Tabela 8: Valores de Rn estimados a partir da função de análise geoespacial para cada ano no mapeamento 

de isodensidade de focos erosivos. 

Ano n (pontos) Área 
n/A  

Escala de Valores 
(pontos/km² 

1992 112 441,614 0,253 

0 - 0,22 

0,22 - 0,61 

0,61 - 1,11 

1,11 - 1,82 

1,82 - 2,15 

2002 84 441,614 0,19 

0 - 0,11 

0,11 - 0,28 

0,28 - 0,50 

0,50 - 0,81 

0,81 - 1,25 

2006 75 441,614 0,169 
0 - 0,07 

0,07 - 0,18 
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0,18 - 0,34 

0,34 - 0,53 

0,53 - 0,85 

2011 30 441,614 0,067 

0 - 0,02 

0,02 - 0,06 

0,06 - 0,10 

0,10 - 0,15 

0,15 - 0,21 

2016 29 441,614 0,065 

0 - 0,02 

0,02 - 0,07 

0,07 - 0,12 

0,12 - 0,17 

0,17 - 0,23 

Fonte: MUBDG (2017).  

3.5. ERODIBILIDADE 

As unidades pedológicas de Goiânia disponibilizados pelo IPLAN et. al. (1991) na 

escala de 1:50.000 foram classificados adaptando-se os critérios de erodibilidade 

propostos Salomão (2015), sendo definidas cinco classes de erodibilidade que variam de 

0 a 10 (Tabela 9). No entanto, houve a necessidade de adaptar a classe IV, subdividindo-a 

em dois índices relativos de erodibilidade, devido algumas classes de solo estarem 

localizadas em terrenos que variavam de ondulado a forte ondulado e composição 

textural diferente, estes mais erodíveis e mais próximos da classe III. 

Tabela 9: Classes de Erodibilidade 

Classes de 

Erodibilidade 

Índices relativos de 

Erodibilidade 
Classes Pedológicas 

I 10,0 a 8,1 CXbd1; CXbd2; RLd 

II 8,0 a 6,1 PVd1+ CXbd 

III 6,0 a 4,1 
PVd2+CXbd; LVAd4 + FX ; LVAd5 

+CXbd+RLd 

IV 
4,0 a 3,1 LVAd6+CXbd+RLd; LVd3; LVdf2 

3,0 a 2,1 LVAd1; LVAd2;;LVd1; LVd2;LVdf1 

V 2,1 a 0 GXbd; GXbe; RYbd 
Fonte: adaptado de Salomão (2015). 

Do mesmo modo procedeu-se com as associações PVd1+ CXbd, PVd2+CXbd, 

LVAd4 + FXd e LVAd5 +CXbd+RLd por se enquadrarem na mesma classe III de 

erodibilidade. Assim, os limites de cada classe de solo foram convertidos em classes de 
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erodibilidade e, quando iguais entre classes de solos diferentes, foram agrupados 

constituindo uma única área. 

3.6. IDENTIFICAÇÃO DE ÁREAS CRÍTICAS 

Após a construção da superfície de isodensidade através da nuvem de pontos 

descrito no item 3.4, os valores foram extraídos da média das distâncias de todos os 

pixels para cada ano e reclassificados utilizando o método de intervalo Natural Break 

Jenks. Os intervalos Natural Break Jenks são baseados em agrupamentos naturais 

inerentes aos dados obtidos, agrupando os valores semelhantes e que maximizam as 

diferenças entre as classes. Optou-se por definir cinco classes de áreas críticas, as quais 

posteriormente foram reclassificadas com nomenclaturas específicas, como mostra a 

Figura 12: muito baixo, baixo, médio, alto e muito alto. 

Figura 12: Modelo de concentração de focos erosivos, segundo valores de Rn. 

 

 

     

Figura 12a: Alta Figura 12.b: 

Média a Alta 

Figura12.c: 

Média 

Figura 12.d: 

Baixa a Média 

Figura 12.e: 

Baixa 

 

As cinco imagens do modelo de afastamento entre os pontos, dispostas na Figura 

12, estão organizadas de forma a visualizar a maior agregação dos pontos. Na 

extremidade esquerda do modelo verifica-se a máxima e ao lado direito maior dispersão 
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e, em alguns casos, os valores poderão ser nulos. Em outros termos, quanto maior a 

quantidade de focos erosivos em um determinado local pode-se dizer que a área apresenta 

criticidade muito alta.Assim, os valores pertencentes à classe Média a Alta (Figura 12a) 

representam os padrões agregados; na classe Alta (Figura 12b) os padrões continuam 

agregados, porém os pontos não estão tão próximos; no centro, denominado como Média 

(Figura 12c) os pontos estão dispersos; os valores Média a Baixa (Figura 12d) são 

atribuídos aqueles padrões aleatórios e as Baixas (Figura 12e) quando os valores 

referentes correspondem a pontos isolados ou nulos. 

3.7. INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS DA ANÁLISE GEOESPACIAL - DA 

DISTRIBUIÇÃO DOS FOCOS EROSIVOS, DAS ÁREAS CRÍTICAS E AS 

RELAÇÕES CAUSAIS DO PROCESSO EROSIVO HÍDRICO LINEAR EM 

GOIÂNIA. 

Nessa fase foi feita a análise e a interpretação de todos resultados obtidos com 

base na distribuição dos focos erosivos quanto aos condicionantes dos processos 

correlacionando-as espacialmente ao meio físico, erodibilidade, uso e ocupação do solo e 

à expansão urbana. 
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4. EVOLUÇÃO DO USO DO SOLO URBANO  

4.1. CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE A DINÂMICA DE EXPANSÃO URBANA 

E O PAPEL DOS LOTEAMENTOS 

Fundada em 1933, a capital goiana foi projetada pelo urbanista Atílio Corrêa 

Lima para abrigar 50 mil habitantes. Mas, alguns fatos mudaram essa proposta, tais 

como: a inauguração da Estrada de Ferro em 1952 e posteriormente em Campinas em 

1964; a política da interiorização do governo do Presidente Getúlio Vargas de 1951 a 

1954; a mudança da Capital Federal do Rio de Janeiro para Brasília em 1954 e; a 

pavimentação da Rodovia Goiânia-São Paulo, atual BR-153, em 1959. Tudo isso 

contribuiu para um intenso processo de ocupação do Cerrado e da própria cidade, 

sobretudo a partir da década de 1970, com a modernização da agricultura e ênfase em 

grãos e pecuária, sobretudo de corte, até hoje a principal atividade no estado de Goiás em 

área e na economia (IPLAN, 1992). Em consequência, a cidade de Goiânia tornou-se a 

capital do grande agronegócio do Cerrado da região Centro-Oeste do País (CASTILHO, 

2016). 

Segundo Santos (1997), em 1960 a população do município de Goiânia já estava 

em torno de 160 mil habitantes, o triplo do total proposto no projeto inicial, a qual 

aumentou para 380.773 mil em 1970 e 717.519 mil em 1980, saltando ainda mais 

significativamente daí em diante, para 922.222 em 1991 e prosseguindo até ultrapassar a 

casa do milhão, precisamente 1.093.007, em 2000. Em 2010 Goiânia já alcançara 

1.302.001 habitantes, com estimativa de 1.495.705 para 2018 (IBGE, 2010; 2018). Tal 

crescimento populacional vertiginoso de Goiânia, principalmente entre 1970 e 1990, 

propiciou o alargamento da área urbana, em grande parte causada por uma alta taxa de 

imigração que se somou ao crescimento vegetativo. 

 Em 1999 se tornou oficialmente uma metrópole, sede da região metropolitana 

de Goiânia (RMG) pela Lei Complementar n°27/1999, devido sua expansão urbana e 

domínio socioeconômico de onze municípios dos arredores que foram conurbados pela 

Capital: Trindade, Goianira, Santo Antônio de Goiás, Nerópolis, Goianápolis, Senador 

Canedo, Aparecida de Goiânia, Hidrolândia, Aragoiânia e Abadia de Goiás. 

Posteriormente, acrescentou-se na Lei n°27/1999, o município de Bela Vista de Goiás em 

2004, Guapó em 2005 e Inhumas, Nova Veneza, Brazabrantes, Caturaí, Terezópolis de 
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Goiás, Bonfinópolis e Caldazinha em 2010, contabilizando 2.173.141 habitantes, o que 

representa 36,2% do total do Estado de Goiás (IBGE, 2010). 

Esse processo, diante de uma cidade despreparada para receber tal crescimento 

demográfico em pouco mais de 60 anos trouxe modificações na paisagem urbana. Muitos 

dos imigrantes, vindos principalmente nas décadas de 60 e 70, se instalaram nas áreas 

periféricas da cidade de então, promovendo o surgimento espontâneo de novos bairros e 

os respectivos problemas derivados da falta de planejamento, especialmente quanto à 

infraestrutura, como saneamento básico e drenagem urbana. Um dos graves problemas 

derivados desse processo era o déficit habitacional que em 1940 já era de 2.163 

domicílios e nos anos subsequentes, continuou a crescer. Em 1960 a carência era de 

14.752 habitações, em 1970 o déficit alcançava 39.551, seguindo para 53mil em 1980 e 

200mil unidades em falta no ano de 1990. Não há dados disponíveis para 2000 e 2010. A 

Figura 13 e a Tabela 10 mostram a evolução da população urbana de Goiânia e o déficit 

habitacional. 

Figura 13: Evolução da população de Goiânia e déficit habitacional 

 

Fonte: Censos Demográficos do IBGE 1940 a 2010; INDUR apud PASTORE (1981); IPLAN (1991).  

Mendes (2013) ressalta que os déficits habitacionais eram camuflados nos 

recenseamentos demográficos, os quais consideravam apenas o número de domicílios 

cadastrados pela Prefeitura. O fato é que o intenso crescimento demográfico de Goiânia 

promoveu a criação de novos bairros, mediante parcelamentos espontâneos do solo 

urbano e imediações, em parte regularizados posteriormente, além de outros regulares, 

resultantes de políticas públicas habitacionais. Como um todo, os bairros foram se 
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formando de início (1950-1970) a noroeste, oeste e sudoeste e, posteriormente, até 2016, 

na faixa norte. 

Tabela 10: População Registrada e Déficit habitacional 

Ano 
População Registrada Déficit 

habitacional Total Urbana Rural 

1940 48.166 18.889 29.277 2.163 

1950 53.389 40.335 13.054 5.538 

1960 153.505 133.462 20.043 14.752 

1970 380.773 363.006 17.767 39.511 

1980 717.519 703.640 13.879 53.000 

1990 922.222 913.485 8.737 200.000 

2000 1.093.007 1.085.806 7.201 indisponível 

2010 1.302.001 1.297.076 4.925 indisponível 
Fonte: Censo Demográfico 1940 a 2010; INDUR (1981); PASTORE (1981); IPLAN (1991). 

A Tabela 11 e Figura 14 evidenciam o número de loteamentos aprovados no 

período de 1933 a 2016. Respectivamente, observa-se ainda que as taxas elevadas da 

população urbana concentram-se de 1950 a 1990, mantendo-se constantes desde então, 

próximas de 100%. Os anos de 1950, 1990 e 2000 revelarem maior número de bairros 

aprovados. A seguir breves comentários sobre períodos agrupados pela semelhança na 

dinâmica de expansão e que se destacaram no crescimento urbano de Goiânia e sua 

relação com os loteamentos. 

Tabela 11: Crescimento demográfico, população urbana e loteamentos aprovados de 1933 a 2016. 

Década 
População Urbana Bairros Aprovados 

Total % Número % 

1930 - - 9 1,50 

1940 18.889 39,22 - - 

1950 40.335 75,55 131 21,83 

1960 133.462 86,94 30 5 

1970 363.006 95,33 25 4,17 

1980 703.640 98,07 33 5,50 

1990 913.485 99,05 103 17,17 

2000 1.085.806 99,34 202 33,67 

2010 1.297.076 99,62 67 11,17 

Total - - 600 100 

Fonte: IBGE, Censos Demográficos do IBGE de 1940, 1950, 1960, 1970, 1980, 1991, 2000 e 2010. 
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 Figura 14: Expansão dos Loteamentos na Macrozona Construída de Goiânia 

 

 Fonte: MUBDG (2017). 
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- 1933 a 1979 

O crescimento de Goiânia de 1933 até 1939 respeitava o seu Plano de 

Urbanização, cujos espaços eram destinados aos setores: Central Aeroporto e Sul e, 

posteriormente inclui-se os setores Pedro Ludovico, Nova Vila, Norte Ferroviário e 

Estâncias Vista Alegre (Quadro 3 e Figura 15). Em 1940, segundo o censo demográfico 

do IBGE, a população total era de 48.166 habitantes, sendo a população urbana 18.889 

(39,22%) e a rural 29.277 (60,78%). Na urbana predominavam funcionários públicos, 

comerciantes, especuladores imobiliários e remanescentes do período da construção da 

capital. Contudo, á medida que a cidade foi crescendo, como é comum, deu-se a 

valorização crescente dos terrenos e intensa especulação imobiliária, razão pela qual o 

Estado, para frear o estoque especulativo de imóveis, assumiu o controle da expansão da 

cidade por meio do Decreto-Lei n°11, de 06 de março de 1944, o qual proibia novos 

loteamentos urbanos e suburbanos. 

Quadro 3: Loteamentos Aprovados em 1933 a 1939 

St. Leste Vila Nova St. Aeroporto Lot. Nova Vila 

St. Coimbra St. Sul St. Norte Ferroviário 

St. Central St. Pedro Ludovico Lot. Estâncias Vista Alegre 

Fonte: SEPLAN, 2017. 

Neste contexto, somente na década seguinte, a de 1950, devido o aumento da 

população e a forte pressão imobiliária, é que novos loteamentos são aprovados e o 

crescimento urbano se intensifica, porém sem obedecer a critérios de planejamento e nem 

o referido Plano Diretor vigente. Para Oliveira (2005), esta nova fase no processo de 

formação da capital goiana já evidenciava segregação sócioespacial em termos do 

assentamento da população de baixa renda, cada vez mais periférica, a qual se 

intensificou nos anos seguintes.  

Assim, a cidade cresceu desordenadamente no período de 1950 a 1959, com a 

aprovação de 131 bairros (Quadro 4), correspondentes a 21,83% do total de bairros do 

município em toda a história urbana. Tal número se justificaria pela interdição anterior e 

é conhecido na literatura como a “farra” dos loteamentos, cujos beneficiários eram os 

próprios proprietários das terras rurais (grandes fazendeiros) que, posteriormente, foram 

beneficiados pela supervalorização dos terrenos adquiridos com a expansão horizontal da 
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 Figura 15: Expansão dos Loteamentos da Macrozona Construída de Goiânia de 1933 a 1979 

 
 Fonte: MUBDG vs. 25 (2017); SEPLAN (2017).
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cidade, a partir da década de 1970 (OLIVEIRA, 2012; ARRAIS, 2016). Segundo Mendes 

(2013) os primeiros loteamentos da década de 1950 se valorizaram devido, 

principalmente, à proximidade do centro urbano (Figura 15). 

Quadro 4: Loteamentos Aprovados em 1950 a 1959 

Vl. Morais Vl. Bethel Vl. Mauá Bro. Industrial Mooca 

Industrial de Goiânia Jd. Santo Antonio Pq. JoãoBraz Vl. Água Branca 

St. São José Jd. Pompéia Vl. Irany Ch. Califórnia 

Br. Dos Aeroviários Bro. Ipiranga Vl. Boa Sorte Vl. Adélia 

Vl. Santa Helena Vl. São Francisco Jd. da Luz St. Oeste 

Jd. Goiás Bro. Nova Suiça Vl. Vera Cruz Cj. Romildo Ferreira 

St. Criméia Leste Jd. São Judas Tadeu Vl. Xavier Pq. Santa Maria 

Ch. Helou St. Dos Funcionários Vl. Viana Jd. Mirabel 

Vl. Bandeirantes Vl. Aguiar Vl. Viandelli Jd. Diamantina 

Vl. Froes Vl. Maria Luiza Bro. Goiá Cidade Jardim 

Bro. Água Branca Jd. Brasil Vl. Martins Jd. Europa 

Vl. Santa Isabel Bro. Jd. América Jd. Villa Boa Leste Universitário 

Cj. Vila Lucy Vl. Rezende Pq. Amazônia Jd. das Esmeraldas 

Vl. Santana Bro. Alto da Glória Vl. Yate Jd. Vitória 

Vl. Santa Tereza Jd. Novo Mundo Jd. Mariliza Cj. Guadalajara 

Vl. Lucy St. Sudoeste Ch. Coimbra st. Castelo Branco 

Vl. Abajá Jd. Guanabara Cidade Pompeu Jd. Presidente 

Ch. Elisios Campos Bro. Rodoviário Vl. Perdiz Bro. São Francisco 

Vl. Santa Tereza Leste Vl. São Luiz Vl. Jacaré Pq. Oeste Industrial 

Vl. Maria José Vl. Santa Rita Vl. Pedroso Vl. N. Sra. Aparecida 

Colemar Natal e Silva Jd. Bela Vista Ch. Anhanguera Vl. São Paulo 

Americano do Brasil Vl. Clemente Vl. Aurora Oeste Vl. Rosa 

St. Bela Vista Jd. Califórnia  Bro. Santo Hilário Industrial Paulista 

Cj. Residencial Yara Pq. Anhanguera Cj. Caiçara Pq. Buriti 

Vl. Megale Bro. N. Sra. De Fátima Jardim Botânico Bro. Serrinha 

St. Criméia Oeste Jd. Planalto Vl. Santa Efigênia Vl. Socorro 

Vl. Isaura Vl. Concórdia Vl. Rizzo Balneário Meia Ponte 

Vl. Monticelli Vl. Alto da Glória Vl. São Tomaz Pq. das Nações 

St. Bueno Bro. Jd. Califórnia Vl. Regina Vl. Matilde 

Bro. Santa Genoveva Vl. Paraíso Bro. Capuava Vl. Anchieta 

St. Macambira Ch. Maringá Bro. Anhanguera Pq. Indus. 

St. Jaó St. Negrão de Lima Vl. Mooca - 

Vl. Aurora St. Sol Nascente Jd. Moema - 

Fonte: SEPLAN, 2017.  

Vários fatores contribuíram, de forma direta, para acelerar o crescimento 

demográfico e, consequentemente, a rápida ocupação de áreas construindo o sítio urbano 

e consequentemente promovendo o aumento do perímetro urbano, dentre os quais: a 

inauguração da Estrada de Ferro na cidade de Goiânia em 1952 e, posteriormente, em 
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Campinas no ano de 1964 (CASTILHO, 2016); a política da interiorização do governo do 

Presidente Getúlio Vargas no período de 1951 a 1954; a inauguração da Represa Rochedo 

no ano de 1955, que forneceu energia elétrica para Goiânia, permitindo inclusive a 

iluminação pública; e a construção de Brasília em 1954 (IPLAN, 1992). 

No final da década de 1950 e início dos anos 60, já se registrava várias invasões 

e favelas, até mesmo nos bairros aprovados pelo município, com núcleos em processo de 

crescimento nos seguintes setores: Setor Bonfim, Vila Mooca, Setor Bela Vista, Jardim 

Novo Mundo, Vila Boa, Jardim Goiás, Setor Leste Universitário, Vila João Vaz, Setor 

Urias Magalhães, Setor Aeroviário, Vila Abajá, Setor Rodoviário e Ferroviário (IPLAN, 

1980). Os chamados “vazios urbanos” (terrenos não ocupados e edificados) favoreceram 

ocupações clandestinas das áreas periféricas da cidade em detrimento das centrais e, 

dessa forma, a supervalorização das regiões adjacentes à zona Central, o aumento da 

especulação imobiliária e a elevação dos custos da terra, o que torna algumas dessas áreas 

inacessíveis às camadas de poder aquisitivo menor. 

Nos anos de 1960 e 1970, a demanda por moradia era um grande problema 

social em Goiânia, reproduzindo, de certo modo, um problema que era nacional, sendo 

que só no ano de 1970 foram registrados pelo Censo Demográfico do IBGE um total de 

155.355 (41% do total) imigrantes residindo em Goiânia, numa população total de 

380.773 habitantes, ou seja, quase metade da população era de imigrantes. Curiosamente, 

apesar dos índices populacionais crescerem vertiginosamente no período de 1960 a 1980, 

o parcelamento do uso do solo decresceu de maneira notável, como mostra a Figura 15 e 

Tabela 11, sendo registrados os menores percentuais de aprovação de loteamentos. De 

1960 a 1969 apenas 30 bairros foram aprovados correspondendo a 5% do total de 

loteamentos de Goiânia (Quadro 5). 

Quadro 5: Loteamentos Aprovados em 1960 a 1969 

Ch. Bom Retiro Vl. Santa Rita Bro. Feliz St. Santos Dumont 

St. Meia Ponte Jd. Leblon St. Candida de Morais St. Urias Magalhães 

Ch. Retiro Vl. Cristina Cj. Res. Rodoviário Jd. Atlantico 

Ch. N. Sra. Piedade Vl. São Paulo Bro. Rec. dos Func. Ch. Recreio S. Joaquim 

Vl. Maria Dilce Vl. Santo Afonso Vl. Maria Rosa Cj. Padre Pelágio 

Vl. João Vaz Vl. Alvorada St. União - 

Grj. Cruzeiro do Sul Vl. São João Vl. Redenção - 

Esp. Anicuns Lot. Mansões Goianas St. Progresso - 

Fonte: SEPLAN, 2017.  
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Dos 30 bairros aprovados entre 1960 a 1969 (Quadro 5) a Vila João Vaz, St. 

Cândida de Morais, Bro. Feliz. Vl. Cristina. Vl. Redenção e Jd. Petrópolis constavam no 

levantamento do Pastore (apud INDUR 1981) como núcleos de ocupações clandestinas e 

irregulares, número esse acrescentado das ocupações que ocorriam nas proximidades do 

Córrego Caveiras e Anicuns. Em 1970 a 1979 apenas 25 bairros foram aprovados, ou 

seja, 4,17% do total de loteamentos de Goiânia, os quais estão espalhados por todo o sítio 

urbano (Quadro 6). Além disso, verifica-se que apesar de alguns loteamentos serem 

delimitados, cadastrados e aprovados na década de 1960 pela Prefeitura, como foi o caso 

do Bro. Recreio do Funcionário, Ch. Maria Dilce, Vl. Maria Rosa e Ch. Retiro (Quadro 

5), estas áreas passam a ser povoadas de fato a partir de 1990. O mesmo ocorreu com os 

loteamentos St. Gentil Meirelles e Casa Grande aprovados no período de 1970 a 1979 

(Quadro 6). 

Quadro 6: Loteamentos Aprovados em 1970 a 1979 

VI Romana Cj. Cachoeira Dourada Recreio Panorama St. Marista 

St. Marechal Rondon Mansões Rosa de Ouro Bernado Sayão Vl. Nova Canaã 

St. Centro Oeste Pq. das Laranjeiras Cj. Fabiana St. Novo Horizonte 

Ch. Regina Maria Vl. Bela St. Gentil Meirelles Cj. Res. Aruanã 

Vlg. Casa Grande Vl. Itatiaia St. Garavelo Vl. Alpes 

Ch. Santa Barbára Cod. Das Esmeraldas Jd. Itaipú Res. Aruanã II 

Fonte: SEPLAN, 2017.  

A provável explicação para isso reside no fato de que os loteamentos aprovados 

na década de 50 terem sido povoados na década seguinte, dos anos de 1960 (MENDES, 

2013 apud DAHER, 2003). Isso tem correlação com o retardamento da venda de terrenos 

promovidos pelos empreendedores, que esperavam a valorização imobiliária. Outra 

explicação possível é o domínio de terras por parte do Estado, que levou ao declínio da 

aprovação de novos loteamentos entre 1960 a 1980, pois o órgão gestor local deveria 

aguardar o processo ser concluído. 

Em particular, a rede Ferroviária do Centro-Oeste, situada ao norte do setor 

Central, impediu por muitos anos o crescimento urbano da região para além dela, mas na 

década de 60 iniciou-se a ocupação dessa área que avançou em direção ao Córrego 

Anicuns (Figura 15). É importante destacar que as primeiras invasões da região noroeste 

da cidade ocorreram entre parte do Setor Rodoviário e o setor Cidade Jardim, em 

processo de ocupação de 1953 e 1956, respectivamente. A quantidade de bairros nestes 
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anos ficou restrita ao cumprimento do Decreto nº 16 de junho de 1950 e, posterior a Lei 

Municipal nº 4.526 de dezembro de 1971, na quais proibiam a liberação de novos 

loteamentos se não atendessem as exigências da implantação de infraestrutura, inclusive 

pavimentação. 

Assim, dois fenômenos se destacaram neste período: o aumento da quantidade 

de novos loteamentos nas cidades vizinhas, cujos preços eram populares, e o mais 

importante, o surgimento de ocupações irregulares e clandestinas em áreas periféricas da 

área urbana e ainda rurais, através de parcelamentos em chácaras, bem como a ocupação 

de fundos de vales, burlando as exigências da lei (BNH, s/d). Os efeitos dessa dinâmica, 

como apontam Arrais (2016), Oliveira (2012) e Chaveiro et. al. (2009), conduziram à 

mudança na estrutura e forma da cidade, sendo o ponto de partida de uma nova fase na 

territorialização urbana. Esta já evidenciava segregação sócioespacial em termos do 

assentamento da população de baixa renda, ocasionando o surgimento de novos centros 

urbanos, não somente em cidades vizinhas, mas também na periferia de Goiânia. 

A respeito dos assentamentos de baixa renda, nas quais encontram-se muito das 

vezes famílias em áreas de risco e em áreas de preservação ambiental a Lei nº10.231 de 

agosto de 2018, nos termos da Lei nº5.868 de dezembro de 1972 e Lei nº9.985 de julho 

de 2000, prevê a regularização habitacional, mediante a doação de lotes ou unidades 

habitacionais de propriedade do Município e sobre a Regularização Fundiária Urbana 

(Reurb).  Neste contexto, a Reurb admite a regularização de núcleos urbanos em situação 

informal consolidado, clandestinos e irregulares, especialmente núcleos de difícil 

reversão, considerados ao tempo de ocupação, natureza das edificações, bem como outras 

circunstâncias a serem avaliadas pelo Município.  

-1980 a 1999 

A chegada de imigrantes a Goiânia continua intensa e a população residente em 

1980 já ultrapassava em cerca de treze vezes a população prevista no plano original da 

cidade, e estimava um déficit habitacional de 53.000 unidades domiciliares, 

conFigurando novas invasões, aproximadamente 400, distribuídas na área urbana e rural 

do município (INDUR,1980 apud PASTORE, 1981). A situação torna-se cada vez mais 

caótica e, em 1990 a demanda por moradia passa a ser de 200.000 domicílios (IPLAN, 

1991), período em que a população goianiense supera a casa dos 900 mil habitantes. 
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Em consequência, surgem os primeiros programas oficiais do governo, por meio 

de órgãos promotores, com a finalidade de construir habitações populares para as classes 

menos favorecidas desde 1991 (IPLAN, 1997). Apesar das medidas de remoção e 

regularização de assentamentos de posses em áreas urbanas e rurais na Marginal 

Botafogo e no Córrego Capim Puba, previstas pela Lei nº 5.868 de dezembro de 1972 e 

pelo Programa de Urbanização de áreas críticas em 1991, em fundos de vale, nascentes, 

praças e sistemas viários da cidade, partes dessas posses não foram regularizadas 

imediatamente (IPLAN, 1991). Como exemplo, a regularização do Jardim Nova 

Esperança só foi possível devido o traçado da malha viária com a desocupação apenas de 

locais inadequados no ano de 1996. 

  Quadro 7: Loteamentos aprovados em 1980 a 1989. 

Pq das Amendoeiras Cj. Anhanguera Faiçalville Bro. Goia/Veloso 

St. Perim Goiânia 2 Vl. Canaã Novo Planalto 

R. Q. dos Sonhos Pq. Aero Sebba Filho St. Campinas Jd. Liberdade 

Pq. Acalanto Santo Hilário II Res. Palmares Anhanguera Acresc. 

Ch. Santa Rita Vl. Legionarias Vl. Mutirão II Res. Taynan 

Panorama Parque Vl.Mutirão Pq. Santa Rita Res. Manhattan 

Mansões do Campus Pq. Santa Cruz Jd. Guanabara II - 

Cj. Morada Nova Ch. Do Governador Jd. Guanabara III - 

Cj. Riviera Vl. Finsocial Norte Ferroviário II - 

 Fonte: SEPLAN, 2017. 

É neste momento que ocorre a aprovação de 33 (5,5%) dos loteamentos entre 

1980 e 1989 e, respectivamente 103 (17,17%) do total de bairros de Goiânia aprovados 

entre 1990 a 1999, cuja localização preferencial se deu em áreas da sub-bacia do 

Taquaral, Macambira e Ribeirão Dourados, a Sudoeste da Macrozona Construída, que 

compõem todos os bairros descritos nos Quadros 7 e 8. Todavia, a luta pela terra não 

ocorreu somente em setores restritos ou em periferias e não teve como resposta apenas a 

doação de lotes ou casas em regime de mutirão, como aponta Arrais (2016). Áreas em 

diversos pontos da cidade foram objeto de ocupação por movimentos sociais desde 1960 

e, regularizadas posteriormente entre 1980 e 1999, como o caso do Conj. Anhanguera, 

Vl. Mutirão, Santo Hilário II, Vl. Finsocial e St. Norte Ferroviário II. 

A esse respeito, Nascimento e Podestá Filho (1993) relatam que o parcelamento 

do solo, além de clandestino, localizou-se preferencialmente em áreas inadequadas, as 
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quais se converteram rapidamente nos setores de expansão urbana acelerada e 

desordenada, promovendo, principalmente, o surgimento de “vazios urbanos”, a 

ocupação de nascentes e dos fundos de vale, acompanhada da retirada da cobertura 

vegetal, contribuindo para a alteração das rotas de escoamento das águas pluviais e 

intensificação dos processos erosivos hídricos. 

Quadro 8: Loteamentos Aprovados em 1990 a 1999 

Bro. Goiá 2 Tropical Verde Jd. Sônia Maria Res. Olinda 

Ch. Tocafundo Vl. Cristina cont. Res. Barravento Lot. Carolina Pq. Ext. 

Jd. Lageado Res. Maringá Res. Solar Ville Res. Aldeia do Vale 

Morada do Bosque Pq. Eldorado Oeste Res. Atalaia Res. Porto Seguro 

Celina Park Res. Jardim Leblon Res. Recreio Panorama Recanto Barravento 

Monte Carlo Lot. Grande Retiro Pq. dos Cisnes Set. Grajau 

Res. Manchester Res. Itaipú Set. Estrela Dalva Pq. Atheneu 

Maria Lourença Jardim Florença Jd. das Aroeiras Res. Della Penha 

Vl Fernandes Jd. Nova Esperança Res. Forteville Res. Dos Ipês 

Lot. Shangry-la St. Solar Santa Rita Vlg. Atalaia Morada dos Sonhos 

Alphaville Residencial Vl. Divino Pai Eterno Cj. Res. Campus Jd. Madri 

Areião I Jd. Bela Vista Res. Canadá St. Maysa Ext. 

Rec. Panorama Jd. Ipê Jd. Dom Fernando I Tropical Ville 

Pq. das Laranjeiras 

Acrescimo 
Res. Balneário Res. Vereda dos Buritis Tempo Novo 

Lot. Solange Parque I Jd. Abaporu Res. Morada do Ipê Res. Primavera 

Lot. Solange Parque II Res. Felicidade Res. Ytapuã Res. Prevê Norte 

lot. Lorena Parque Recanto do Bosque Mar del Plata Res. São Leopoldo 

Santa Rita 4º etapa Senador Paranhos Res. 14 Bis Res. Noroeste 

Santa Barbara Res. Center Ville Capuava Res. Privê St. Morada do Sol 

Rec. das Minas Gerais Res. Aruanã Jd. Colorado Sul Res. Fortaleza 

Vl. Ofugi Res. Eli Forte Jd. Fonte Nova Res. Junqueira 

St. Das Nações Res. Granville Solar Bougainville Res. Jd. Belvedere 

Jd. Aritana Jd. das Hortências  Jd. Presidente Ext. St. Asa Branca 

Res. Goiânia Viva Res. Green Park St. Morais - 

Jd. Marques de Abreu Vl. Isaura Extensão Res. Itália - 

Fonte: SEPLAN, 2017.  
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- 2000 a 2016 

A população de Goiânia no último decênio do século XX atinge a casa de 

1.302.001 habitantes em 2010 e, posteriormente 1.431.709 em 2016 e 1.466.105 em 

2017. O grande crescimento demográfico, aliado ao elevado índice de expansão de 

loteamentos na capital por todo o sitio urbano, em especial rumo a oeste e norte, como 

ilustra a Figura 14, propiciou a ocupação de áreas periféricas cada vez mais distantes do 

núcleo urbano original proposto na década de 30. Grosso modo, o período de 2000 a 2009 

corresponde, na história da capital goianiense, à maior quantidade de loteamentos 

aprovados, com 202 bairros (33,55%) e, respectivamente 67 (11,17%) bairros aprovados 

nos anos subsequentes de 2010 a 2016, localizados entre os antigos vazios urbanos 

promovidos pela especulação imobiliária. 

Nesse aspecto, o último Plano Diretor de Goiânia, decretado em 2007, 

atualmente em revisão, propôs o reordenamento territorial urbano visando respeitar o 

meio ambiente e a sociedade, ao contemplar propostas de implementação e conservação 

de áreas verdes, proteção dos mananciais, criação de infraestrutura como pavimentação, 

rede viária, rede de drenagem urbana, além de coleta e tratamento de esgoto, entre outras 

ações (Lei Complementar n°171/2007). A Figura 14 evidencia a expansão para a periferia 

de Goiânia. 

Nessa fase, o problema maior refere-se aos loteamentos clandestinos e 

irregulares resultantes da invasão de vazios urbanos e fundos de vale, acompanhados da 

supressão da cobertura vegetal para a ocupação das cabeceiras de drenagem e de áreas 

marginais aos cursos d’água (PDU, 2007; NASCIMENTO e OLIVEIRA, 2015). Os 

bairros em situação irregular e clandestina, quando não invadidos, são compostos por 

terrenos parcelados e comercializados sem contar com a infraestrutura básica de 

pavimentação, meio-fio, microdrenagem urbana, bem como de água tratada e rede de 

esgoto e energia. Apesar da regularização habitacional posteriormente a ocupação, 

previstas na Lei nº10.231 de agosto de 2018, nos termos da Lei nº5.868 de dezembro de 

1972 e da Lei nº9.985 de julho de 2000, alguns problemas perpetuam, principalmente em 

casos de bairros consolidados.   

As invasões configuram verdadeiras cidades, abrigando elevados contingentes 

populacionais, como o caso do Jardim Nova Esperança com 14.524 habitantes, mas com 

e 75,3% das moradias improvisadas com resíduos de construção civil e lenha, cuja 
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regularização só ocorreu em 1996. A Vila Finsocial, com uma população de 15.130 

habitantes, foi regularizada em 1985, sendo esta uma das maiores invasões de Goiânia. E 

a Vila Areião com 9.780 habitantes, uma das áreas mais pobres de Goiânia, tinha 83% 

dos domicílios na forma de barracos localizados no fundo do vale formado pelo encontro 

dos Córregos Areião e Botafogo, regularizada em 1992 (IPLAN, 1981; 1986). 

O acervo documental da biblioteca da Prefeitura de Goiânia permitiu constatar 

que grande parte dos loteamentos clandestinos e irregulares foram áreas de invasão, cujos 

habitantes vivem em condições sub-humanas, em barracos e sem as mínimas condições 

de salubridade e com carência total de infraestrutura (IPLAN, 1986; 1987; 1990). Essa 

prática de ocupar e invadir áreas, sejam públicas ou privadas, são comuns na história da 

capital goianiense. Neste contexto, é possível verificar que o processo de ocupação de 

inúmeros loteamentos, cujas áreas foram invadidas, deu-se regularização posterior pelo 

poder público, mas há inúmeros casos não resolvidos, passando de gestão em gestão 

como mostram os Quadros 9 a 12. 

De acordo com a Quadro 8 é possível contabilizar um total de 5.894 domicílios no 

município de Goiânia, bem como a preferência de ocupação das áreas próximas às 

nascentes, aos rios, às Áreas de Preservação Permanente e às avenidas de 1º e 2º ordem.  

Nesse sentido, destacam-se a Vila João Vaz e Jardim Nova Esperança com 2.141 

unidades habitacionais, seguidas do Areão com 409 domicílios da nascente do Córrego 

Botafogo até a Rua 83; do Jardim Novo Mundo nas proximidades do Estádio Serra 

Dourada e do Córrego Botafogo com 345 domicílios; do Alto Setor Universitário até o 

quartel da Polícia Militar, antes da BR153, com 512 unidades habitacionais. 

Encontram-se, ainda, cadastradas pela Prefeitura um total de 62 invasões no 

município de Goiânia no ano de 1986, como mostra o Quadro 10 (IPLAN, 1986), 

representando um contingente populacional de 250.000 pessoas vivendo em condições 

deploráveis e sem as mínimas condições de salubridade, como relata o trecho a seguir:  

“A carência de infraestrutura é total: esgotos correm em valas a céu aberto, pois 

geralmente as favelas se localizam nas margens de córregos em fundos de Vales, onde o solo é 

argiloso e o lençol freático é bastante raso, não havendo absorção dos excrementos causando a 

contaminação da água usada para abastecimento. As ruas estão completamente esburacas não 

sendo pavimentadas, nem existindo qualquer dispositivo de drenagem, acarretando inundações a 

cada temporada de chuvas.” (IPLAN, 1986, p. 16).” 
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Quadro 9: Núcleos de ocupações clandestinas em 1980 

ID PARCELAMENTO LOCALIZAÇÂO 
Nº DE 

DOMICÍLIOS 

1 Parque Industrial João Braz - 90 

2 Bairro Nossa Senhora De Fátima Margens do Córrego Macambira. - 

3 Parque Oeste Industrial - 70 

4 Jardim Europa 
Margens do Córrego Macambira; próx. Ao 

Setor Atlântico. 
91 

5 Bairro Industrial Mooca Margens do Córrego Macambira. - 

6 Bairro Esplanda do Anicuns 
Margem do Ribeirão Anicuns, leito da 

estrada de Ferro - Av. Anhnaguera. 
- 

7 Parque Anhanguera - 60 

8 Vila Bela 
Margens do Córrego Cascavel nos Limites 

de Bela Vista até o Ribeirão Anicuns. 
- 

9 Vila Santa Tereza 

Margens do Córrego Vaca Brava nos 

limites da Chácara Santa Tereza até 

encontrar o Córrego Cascavel. 
 

10 Bairro Aeroviário - 120 

11 Vila São Paulo Margem do Ribeirão Anicuns. - 

12 Vila Clemente - - 

13 S. Progresso - - 

14 Vila João Vaz - Nova Esperança - 2,141 

15 Vila São José 
Margem do Ribeirão Anicuns, 4 quadras 

acima do Córrego. 
- 

16 Vila N. S. Aparecida - - 

17 Setor Urias Magalhães 
Próx. Ao cemitério Parque, margens do 

Rio Meia Ponte. 
- 

18 
Setor Aeroporto, Norte 

Ferroviário, e dos Funcionarios 

Margens do Cór. Capim Puba, da estrada 

de Ferro até o Rio Meia Ponte. 
- 

19 
Vila Nova, S. Norte Ferroviário, 

Criméia Leste. 
Córrego Botafogo. - 

20 Areão Da nascente do córrego até a Rua 83. 409 

21 Jardim Goiás 

Próximo ao estádio Serra Dourada, as 

margens do Cór. Botafogo quadras nas B9, 

B20, e B21. 

90 

22 Jardim da Luz - - 

23 Jardim Novo Mundo 

As margens da BR-153; ás margens do 

Cór. Água Branca, Próx. Ao Conj. Da 

Bandeira; As margens do córrego 

Palmento da nascente até a linha de 

ônibus, que passa do trevo de Goiânia a 

Sâo Paulo; Chácara; invasão do Triângulo; 

invasão do quadrado; Jardim Novo Mundo 

e P. Industrial junta a Av. Manchester. 

345 

24 Bairro Água Branca - 80 

25 
Chácara Botafogo e Estrada de 

Ferro 
- - 

26 Área não loteada 
Lado Oeste do Jardim Bela Vista, entre o 

Parque das Laranjeiras e Conj. Fabiana. 
- 

27 Vila Concórdia - - 

28 Bairro Santo Hilário - - 

29 Vila Pedroso - 250 

30 Vila Maltide - 150 

31 Setor Aeroporto Margens do Córrego Capim Puba. 30 
32 Jardim Botânico - - 
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33 Setor Criméria Leste Invasão ao lado da Av. Goiás. - 

34 Bairro Goiá Margens do Cór. Cascavél. - 

35 Vila Papel - 55 

36 Conjunto Bandeira - 109 

37 Parque Industrial - - 

38 Setor Universitário 

BR-153 próximo a Vila Bandeirante; 

limite Colu  e Igreja S. Francisco, 7° Av., 

Rua 220, 6° e 5° avenida; Alto do Setor 

Universitário até quase atingir o quartel da 

PM antes da BR-153. 

512 

39 Vila Romana - - 

40 Jardim Vila Boa 
Próx. ao Novo Horizonte, margens do 

córrego; parte sul e saída para Guapó. 
- 

41 Vila Novo Horizonte - - 

42 Jardim Guanabara - 50 

43 Parque Amazonas 

Cabeceira do Córrego Serrinha, Acima da 

Ass. Func. Da Prefeitura - as margens do 

Córrego Cascavel. 

- 

44 Jardim America - - 

45 Parque das Laranjeiras 
Parque Santa Cruz; Parque dos 

Mamoeiros. 
- 

46 Jardim Bela Vista - 250 

47 Bairro Capuava - 120 

48 Vila Coronel Cosme - - 

49 Vila Monticelli - - 

50 Setor Bonfim No córrego Cascavél c/ estrada de Ferro. 72 

51 Vila União - - 

52 Vila Redenção - - 

53 
Vila Nova, S. Norte Ferroviário, 

Criméia Leste 
Próximo ao Leite Goiano. - 

54 Vila Irani - - 

55 Vila Nova/Vila Abajá - - 

56 Vila Canaã - - 

57 Jardim Mirabel - 147 

58 Vila Ana Maria - 40 

59 Setor Campinas - 
 

60 Bairro Santo Afonso - 28 

61 Setor Rodoviário e Vila Santa Rita - 20 

62 Bairro Serrinha Atrás do morro. 190 

63 Setor Pedro Ludovico Cabeceira do Córrego Botafogo. 145 

64 Setor dos Funcionários - 80 

65 Setor Norte Ferroviário - 150 

66 
Divisa do Set. Centro Oeste, S/ 

Campinas, Vila bajá 
Proximo a rua Senador Jaime. - 

67 Campinas 

Ás margens do Cór. Cascavél entre Av. 

Anhanguera e St. Aeroviário; 24 de 

outubro; Vila São José. 

- 

68 Cidade Jardim 
Leito da estrada de Ferro até Vila Santa 

Rita (lado sul da Av. Anhanguera). 
- 

69 Jardim Leblon - - 

70 

Saída de Inhumas no cruzamento 

entre Vila Regina e Setor Santos 

Dumont. 

- - 

 Total  5894 

Fonte: Pastore, 1981 apud Núcleo de Pesquisa INDUR, 1980. 



95 

 

Quadro 10: Relação dos Loteamentos Clandestinos e Irregulares Existentes em Goiânia em 1989, 

Beneficiados pela Lei nº 6.806 de 31 de outubro de 1989 para fins de regularização junto à Prefeitura. 

Nº PARCELAMENTO 
SITUAÇÃO 

Nº PARCELAMENTO 
SITUAÇÃO 

1989 Regularização 1989 Regularização 

1 Araguaia Park Clandestino Clandestino 32 Solange Park I Clandestino 1994 

2 Cond. Adriana Clandestino Clandestino 33 Solange Park II Clandestino 1994 

3 
Cond. 

Alfhaville 
Clandestino s/i. 34 

Solange Park 

III 
Clandestino 2002 

4 Cond. Andréia Clandestino 2010 35 
Solange Park 

IV 
Clandestino 2001 

5 
Cond. Amim 

Camargo 
Clandestino Clandestino 36 Solange Park V Clandestino 2002 

6 Cond. Aritana Clandestino 1995 37 Vila Luciana Clandestino 2000 

7 
Cond. Borda 

da Mata 
Clandestino Clandestino 38 Vila Santa Cruz Clandestino 2001 

8 Cond. Cristina Clandestino 2000 39 
Zona Industrial 

Pedro Abrão 
Clandestino Clandestino 

9 
Cond. Estrela 

Dalva 
Clandestino 1998 40 

Chacaras 

Buritis 
Irregular s/i. 

10 Cond. Ipanema Clandestino 2007 41 
Cha. Colemar 

Natal e Silva 
Irregular s/i. 

11 
Cond. Jardim 

M. Abreu 
Clandestino 1995 42 Ch. Dona Gê Irregular s/i. 

12 

Cond. 

Mansões 

Eldorado 

Clandestino 2005 43 Ch. Helou Irregular s/i. 

13 Cond. Marlene Clandestino Clandestino 44 Ch. California Irregular s/i. 

14 Cond. Maysa Clandestino 1999 45 Ch. Maria Dilce Irregular s/i. 

15 
Rc. Das Minas 

Gerais 
Clandestino 1995 46 Ch. Retiro Irregular s/i. 

16 Rio Branco Clandestino 2004 47 Ch. São Luiz Irregular s/i. 

17 Rio Formoso Clandestino 2009 48 
Ch. Santa 

Barbara 
Irregular s/i. 

18 Santa Rita Clandestino Clandestino 49 Ch. Santa Rita Irregular 1981 

19 Shangri-lá Clandestino Clandestino 50 
Ch. Santa Rita 

(Goya) 
Irregular 1988 

20 Paraguassú Clandestino Clandestino 51 Ch. Toca Fundo Irregular s/i. 

21 
Lorana Parque 

I 
Clandestino 1994 52 

Jd. Granja 

Brasil 
Irregular s/i. 

22 
Lorena Parque 

II 
Clandestino 1994 53 Lt. Rasmussen Irregular s/i. 

23 Delta Village Clandestino Clandestino 54 
Mansões 

Pereira 
Irregular s/i. 

24 St. das Nações Clandestino 1995 55 
Vila Coronel 

Cosme 
Irregular s/i. 

25 

Paq. 

Laranjeiras 

acréscimo 

Clandestino 1993 56 Vila Jacaré Irregular s/i. 

26 Park Paríso Clandestino Clandestino 57 
Vl. 

Lebronzinho 
Irregular s/i. 

27 
Setor 

Empresarial 
Clandestino Clandestino 58 Vl. Militar Irregular s/i. 
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28 
Recreio 

Panorama 
Clandestino 1992 59 

Vl. N.Senhora 

da Guia 
Irregular s/i. 

29 Sevene Clandestino Clandestino 60 Vl. Ofugi Irregular 1995 

30 
Tancredo 

Neves 
Clandestino Clandestino 61 

Vl. Theofilo 

Neto 
Irregular 

Em 

Aprovação 

31 Ulysses Clandestino Clandestino 62 
Vl. Vicentina 

de Jesus 
Irregular s/i. 

 Fonte: IPLAN, 1989; SEPLAN, 2017. 

A partir da relação dos loteamentos clandestinos e irregulares existentes em 

Goiânia em 1989 (Quadro 10), a Lei Nº 6.806 de 31 de outubro de 1989, previu a 

regularização de 62 loteamentos junto à Prefeitura, dentre eles 39 clandestinos e 23 com 

pendências de infraestrutura, irregulares. Constatou-se que dos 39 bairros clandestinos, 

apenas 38,46% dos loteamentos continuaram com pendências em Janeiro de 2017 dos 

quais 58,87% foram regularizados pela Prefeitura Municipal de Goiânia e pelo Estado de 

Goiás, por meio da comercialização e doação de terras nos anos seguintes, previstas na 

Lei nº10.231 de agosto de 2018, nos termos da Lei nº5.868 de dezembro de 1972 e da Lei 

nº9.985 de julho de 2000. Além disso, no ano de 2017 verificou-se que dos 23 bairros 

irregulares, 17,39% foram regularizados, mas 82,60% dos loteamentos encontravam-se 

ainda sem informações no cadastrado de regularização da Secretaria Municipal de 

Planejamento e Habitação de Goiânia. Em 2017 os loteamentos irregulares e clandestinos 

já eram em menor número (40) em relação aos anos anteriores (62) como mostra o 

Quadro 10. 

A cidade, repleta de problemas e distorções resultantes de uma rápida urbanização 

desde a sua gênese, continha inúmeros vazios urbanos que permaneciam como tal ou 

facilitavam as invasões de terrenos. O levantamento realizado pela CELG, CONDATA e 

IPLAN em 1981, referente à ocupação de terrenos nas regiões Central, Cascavel, 

Macambira, Anicuns, Meia Ponte e Botafogo, constatou que do total de 249.550 

parcelamentos distribuídos na área urbana de Goiânia, 90.405 (36,22%) estavam vagos. 

Com base nos valores do Quadro 11, verifica-se que mesmo nas regiões antigas, cujo 

processo de urbanização se deu com maior velocidade, como é o caso do núcleo Central 

que ainda existia no ano de 1991, onde a quantidade era de 9.761 lotes vagos. Grosso 

modo, é perceptível a não consolidação de regiões antigas e a intensa promoção de novas 

áreas pela especulação imobiliária, por exemplo, a região do Macambira, cujo 

povoamento iniciou-se na década 1950, mas sua taxa de ocupação ainda é inferior a 35% 

no ano de 1991 (Quadros 11).  
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Quadro 11: Ocupação por região em 1991 

Região Total de Lotes Lotes Vagos 
Taxa de 

Ocupação 

Centro 59.235 9.761 84% 

Cascavel 52.362 18.203 65% 

Macambira 19.773 13.549 32% 

Anicuns 44.844 18.562 59% 

Meia Ponte 29.195 17.304 41% 

Botafogo 44.195 13.022 70% 

Total 249.550 90.405 - 

Fonte: CELG, CONDATA, IPLAN (1991) 

Em suma, o problema habitacional de Goiânia é reflexo de um crescimento 

populacional vertiginoso, resultante de uma alta taxa de imigração somada ao 

crescimento vegetativo, mas, que já evidencia segregação sócioespacial, em oposição à 

crescente concentração de renda, especulação imobiliária e inoperância administrativa. 

Assim, o problema originou-se na gênese da cidade, mas se prolonga até os dias atuais, 

ainda com a existência de loteamentos irregulares e clandestinos como o Caso do Jardim 

Novo Mundo, Parque Anhanguera II, dentre outros destacados no Quadro 12. Vale 

ressaltar que os problemas habitacionais não são apenas de ordem social, mas também 

ambiental, pois o modo de vida precário aliado à pobreza são disseminadores da 

degradação ambiental. 

Quadro 12: Loteamentos Irregulares e Clandestinos em Goiânia no ano de 2017 

Ch. São Luiz Novo Mundo II Pq. Anhanguera II Jd. das Oliveiras 

Santa Rita 3º Etapa Tancreddo Neves Santa Marta Guarema 

Santa Rita 2º Etapa Pq.das Amendoeiras Luana Park Cont. Jd. das Oliveiras II 

Santa Rita 4º Etapa São Salvador Maria Celeste Beira Rio 

Santa Rita 8º Etapa Serra Azul Etapa 1 Vl. Pedroso Exp. Temendão I 

Santa Rita 7º Etapa Vila Adelia I e III Prive Ilhas do Caribe Tremendão II 

Real Privê das Oliveiras Anglo Tremendão III 

Maysa Vau das Pombas Corte Real Tremendão IV 

Morada do Sol 2 Pq. dos Eucaliptos Ipês Extensão Morada do Sol I 

Jd. Ana Flavia Santa Rita 7 São Joaquim Estrela Dalva 

Portugal Guanabara Estrela Dalva II - 

Fonte: SEPLAN, 2017 
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4.2.  O USO DO SOLO DA MACROZONA CONSTRUÍDA DE GOIÂNIA. 

A dinâmica demográfica e a conFiguração do espaço urbano levou à criação de 

duas zonas, a Macrozona Construída e a Macrozona Rural, esta correspondente às Mzos. 

do Barreiro, Capivara, Dourados, João Leite, Lajeado, São Domingos e Alto Anicuns 

cujas formas de uso são bem diferentes. Na Macrozona Construída de Goiânia a análise 

das formas de uso do solo urbano, onde se concentram os focos erosivos, baseou-se nas 

categorias de uso e ocupação do solo propostas por Almeida e Freitas (1996) e Canil 

(2006) adaptando-se à realidade, como já exposto. 

O mapeamento dos tipos de uso e ocupação do solo foi realizado com base nas 

imagens Ortorretificadas (1992), Quickbird (2002) e Ortofotos (2006, 2011 e 2016), nas 

quais se quantificaram os dez tipos de uso selecionados (Tabela 12), rememorando:  

(1) Cobertura Vegetal (Mata);  

(2) Cobertura Vegetal Degradada;  

(3) Cobertura Vegetal Reflorestada;  

(4) Área Urbana Consolidada com alto/médio padrão construtivo, com cobertura 

vegetal significativa e alta/média densidade de ocupação;  

(5) Área urbana consolidada com médio/baixo padrão construtivo, pouca 

cobertura vegetal, alta densidade de ocupação;  

(6) Área urbana em consolidação com alta densidade de ocupação;  

(7) Área urbana em consolidação com média densidade de ocupação;  

(8) Área parcelada com cobertura vegetal, baixa ocupação;  

(9) Área parcelada sem cobertura vegetal, baixa ocupação;  

(10) Área com solo exposto ou coberto parcialmente com gramíneas espontâneas 

(Nova área de expansão-loteamento).  

A categoria denominada pelo número onze (11) não é considerada como um tipo 

de uso, pois se referem a áreas das imagens de 1992 a 2016, cuja informação estava 

indisponível.  A Tabela 12 e as Figuras 16 a 20 exibem as variações do uso nos anos 

selecionados.  

É possível constatar nas Figuras 16 a 20 e na Tabela 12 que, em todos os anos 

selecionados, os usos identificados como cobertura vegetal degradada (categoria 2), área 

urbana em consolidação com alta densidade de ocupação (categoria 6), área parcelada 

com cobertura vegetal com baixa ocupação (categoria 9) e área de solo exposto (categoria  
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        Tabela 12: Categorias de uso e ocupação do solo da Macrozona Construída de Goiânia. 

ID Categoria 
1992 2002 2006 2011 2016 

Km² % Km² % Km² % Km² % Km² % 

1 Cobertura Vegetal (Mata) 6,256 1,42 7,231 1,64 8,514 1,93 8,844 2,00 8,844 2,00 

2 Cobertura Vegetal Degradada 93,596 21,19 63,679 14,42 53,308 12,07 49,471 11,20 45,317 10,26 

3 Cobertura Vegetal Reflorestada 0,175 0,04 - - - - 1,218 0,28 1,218 0,28 

4 

Área Urbana Consolidada com alto/médio 

padrão construtivo, com cobertura vegetal 

significativa e alta/média densidade de 

ocupação. 

55,55 12,58 55,55 12,58 55,55 12,58 55,55 12,58 60,996 13,81 

5 

Área urbana consolidada com médio/baixo 

padrão construtivo, pouca cobertura vegetal, 

alta densidade de ocupação. 

6,583 1,49 15,117 3,42 18,255 4,13 29,901 6,77 34,853 7,89 

6 
Área urbana em consolidação com alta 

densidade de ocupação 
58,645 13,28 87,296 19,77 97,045 21,98 122,688 27,78 130,059 29,45 

7 
Área urbana em consolidação com média 

densidade de ocupação 
12,262 2,78 30,016 6,80 49,923 11,30 37,544 8,50 33,776 7,65 

5 
Área parcelada com cobertura vegetal, baixa 

ocupação 
0,314 0,07 8,906 2,02 8,172 1,85 9,142 2,07 10,036 2,27 

9 
Área parcelada sem cobertura vegetal, baixa 

ocupação 
43,938 9,95 67,946 15,39 60,732 13,75 56,376 12,77 58,012 13,14 

10 

Área com solo exposto ou coberto parcialmente 

com gramíneas espontâneas (Nova área de 

expansão-loteamento) 

42,733 9,68 57,818 13,09 52,893 11,98 35,415 8,02 22,502 5,10 

11 Área Sem Informação 121,562 27,53 48,055 10,88 37,222 8,43 35,465 8,03 36,001 8,15 

 Área da Macrozona Construída 441,614 

        Fonte: Imagem Ortorretificada (1992), Quickbird (2002) e Ortofotos (2006, 2011 e 2016)
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Figura 16: Uso e ocupação do solo da Macrozona Construída de Goiânia em 1992 

 

Fonte: Imagem Ortorretificada (1992). 
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  Figura 17: Uso e ocupação do solo da Macrozona Construída de Goiânia em 2002 

 

  Fonte: Quickbird (2002) 
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    Figura 18: Uso e ocupação do solo da Macrozona Construída de Goiânia em 2006 

 

    Fonte: Ortofoto (2006) 
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Figura 19: Uso e ocupação do solo da Macrozona Construída de Goiânia em 2011  

Fonte: Ortofoto (2011) 
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Figura 20: Uso e ocupação do solo da Macrozona Construída de Goiânia em 2016 

 

        Fonte: Ortofoto (2016). 
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10) são as categorias que apresentam maior variação no tempo. Já as categorias de 

cobertura vegetal do tipo mata (categoria 1), áreas reflorestadas (categoria 3) e áreas 

parceladas com cobertura vegetal (categoria 8) são as que menos ocorrem no período 

de 1992 a 2016.  

Considerando que a Tabela 12 contém dados referentes ao tamanho da área e 

percentuais de cada categoria de uso do solo identificada nas imagens dos anos de 

1992, 2002, 2006, 2011 e 2016, grosso modo, observa-se que a área urbana em 

consolidação com alta densidade de ocupação domina em todos os anos com exceção 

de 1992, na qual a cobertura vegetal degradada assume a primeira posição. Apesar da 

ausência de informações nas áreas periféricas da Macrozona Construída no ano de 

1992, é possível observar a expansão da cidade por meio de loteamentos recentes, na 

qual foram identificados aqui como área parcelada sem cobertura vegetal e de baixa 

ocupação.  

Para melhor compreensão, a seguir os dados obtidos serão comentados por 

ano e categoria, sendo importante lembrar que as regiões que não dispunham de 

informações foram demarcadas como área sem informação. 

- Cobertura Vegetal 

Comparando-se a evolução da cobertura vegetal nos anos selecionados 

(Figura 21), observa-se que a área de cobertura vegetal do tipo degradada compreende 

93,596km², correspondendo a 21,19% da área total em 1992, em outras palavras, 

6,77% superior ao ano de 2002, a qual abrange apenas 63,679km² (14,42%). Esse tipo 

de uso predomina em 1992, ao norte da área entre o Rio Meia Ponte e Ribeirão João 

Leite, no Ribeirão Anicuns e em trechos do Córrego São José, Córrego Santa Rita, 

Córrego Taquaral, Córrego Abel e Gameleira (Figura 16), enquanto que em 2002 as 

diferenças aparecem ilustradas na Figura 17, entre o Córrego Taquaral e Santa Rita a 

sudoeste, e Ribeirão Caveiras e Rio Meia Ponte ao norte do St. Central.  

À medida que os anos passam é comum que as áreas verdes sejam 

substituídas por outros tipos de uso, inclusive loteamentos, estimulados pela 

especulação imobiliária e pelos elevados contingentes populacionais. Dessa forma, a 

área de cobertura vegetal degradada em 2006 representava 53,308km² (Figura 18), 

reduzindo ainda mais significativamente para 49,471km² em 2011 (Figura 19) e, 
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posteriormente para 45,317km² em 2016 (Figura 20). As diferenças predominam ao 

longo dos canais de drenagem, dentre os quais se destacam a sub-bacia do Anicuns e 

do Córrego Barreiro em 2006 e 2011, e do Ribeirão Caveiras em 2016. 

Figura 21: Evolução da cobertura Vegetal nos anos de 1992 a 2016 

 

Fonte: Imagem Ortorretificada (1992), Quickbird (2002) e Ortofotos (2006, 2011 e 2016). 

 

As Figuras 16 a 20 e a Tabela 12 evidenciam que as áreas de cobertura 

vegetal do tipo mata densa de 1992 a 2016 tiveram aumento contínuo, de 6,256km² em 

1992 para 7,231km² em 2002, seguido de 8,514km² em 2011 e, 8,844km² em 2011 e 

2016. As áreas de mata preservada situam-se predominantemente em áreas isoladas 

das cabeceiras de drenagem dos Córregos Buriti e Ruivinho a sudeste, Botafogo no 

Jardim Botânico ao sul, a oeste na sub-bacia do Córrego Anicuns acrescido ao norte 

próximo ao Rio Meia Ponte em 2002, 2011 e 2016. Não menos importantes, as áreas 

de cobertura vegetal reflorestada identificada nos anos de 1992, 2011 e 2016 ocorrem 

isoladamente na porção Oeste e Noroeste da Macrozona Construída, representando 

0,175km² (0,04%) em 1992 e, respectivamente 1,218km² (0,28%) em 2011 e 2016.  

- Área Urbana Consolidada 

Contrapondo-se as Figuras 16 a 20 relacionados aos anos de 1992 a 2016, 

pode-se perceber que a área consolidada de padrão construtivo alto/médio, com 

cobertura vegetal significativa e alta/média densidade de ocupação pouco se alterou. 

De 1992 a 2011, manteve-se 55,550km² (12,58%) da área total (Figura 22), 

localizados nos seguintes Bairros: St. Urias Magalhães, Crimeia Leste, Vila Nova, 

Leste Universitário, St. Central, Sul, Oeste, Aeroporto, Bueno, Marista, Jd. América, 

Pq. Amazônia e parcial do St. Pedro Ludovico. Em 2016 verifica-se um aumento para 

60,996Km² (13,81%), isto é, 1,23% quando comparado aos anos anteriores, o que tem 
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relação com a mudança da estrutura da cidade, na qual ocorre a substituição de áreas 

consolidadas de médio/baixo padrão construtivo em áreas de alto/médio padrão 

construtivo através da criação de condomínios verticalizados e horizontais, 

impulsionados pela especulação imobiliária, em áreas próximas ao núcleo Central, 

com destaque em 2016 para os bairros Serrinha, Nova Suíça e Jaó. 

Figura 22: Evolução da área urbana consolidada de 1992 a 2016 

 

Fonte: Imagem Ortorretificada (1992), Quickbird (2002) e Ortofotos (2006, 2011 e 2016) 

A análise comparada temporal entre as classes de uso da área consolidada 

com médio/baixo padrão construtivo e alta densidade de ocupação no período de 1992 

a 2016 permite constatar algumas alterações na estrutura da cidade de Goiânia (Figura 

22). No período considerado de 1992 a 2016 houve um aumento significativo na 

respectiva área de 1,49% para 7,89% e se verifica um aumento de núcleos isolados da 

cidade que eram cinco em 2002 e passam a dez em 2016, cujas áreas pertenciam, em 

sua maioria, ao uso de área urbana em consolidação com alta densidade de ocupação. 

-Área Urbana em Consolidação 

A maior variação corresponde à categoria área urbana em consolidação com 

alta densidade de ocupação como mostra a Figura 23. Em 1992, é o segundo uso mais 

expressivo em área, correspondendo a 58,64km², ou seja, 13,28% da área total da 

Macrozona Construída (Figura 16). Nesse ano abrange praticamente o entorno da área 

urbana consolidada de alto/médio padrão construtivo e partes isoladas a Noroeste, 

Norte, Nordeste e Leste. Nos anos seguintes, mantém-se como o uso mais expressivo 

em toda á área de estudo como mostra a Tabela 12 e Figuras 16 a 20, com cerca de 

87km² (19,77%) em 2002, respectivamente 97,045km² (21,98%) em 2006, seguido de 
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122,688km² (27,78%) no ano de 2011 até chegar a 130,059km² (29,45%) em 2016, ou 

seja, a variação entre 1992 a 2016 é correspondente a 71,414km² (isto é 16,17%). 

Já a categoria de área urbana em consolidação com média densidade de 

ocupação em 1992 abrange 12.262km² (2,78%) e está distribuída nos seguintes 

Bairros: Ipiranga, São Francisco, Jd. Caravelas, St. Garavelo e Jd. Itaipu e na 

cabeceira do Córrego Jaó entre o Bairro Santa Genoveva e Jaó (Figura 16).  Em 2002 

(Figura 17), com aproximadamente três vezes mais área do que em 1992, abrange 

30,016Km² (6,80%), saltando em 2006 para 49,923km² estando distribuídas ao longo 

das drenagens do Córrego Macambira, Taquaral, Dourados, Caveiras e Córrego do 

Pião (Figura 18). 

Figura 23: Evolução da área urbana em consolidação de 1992 a 2016. 

 

Fonte: Imagem Ortorretificada (1992), Quickbird (2002) e Ortofotos (2006, 2011 e 2016) 

Contudo, é perceptível que após aumento em 2006, o declínio no ano de 

2011, corresponde a apenas a 37, 544km² (isto é 8,5%) e, posteriormente 33,776km² 

(7,65%) em 2016. A variação tem a ver com a mudança sucessiva de usos, à medida 

que os bairros se consolidam e há um maior número de habitantes em determinada 

localidade. 

-Área Parcelada 

A análise comparada temporal das Figuras 16 a 20 e da Tabela 12, referente à 

área parcelada sem cobertura vegetal e baixa ocupação, permite constatar algumas 

alterações no período. De 1992 a 2002 houve um aumento significativo em área, de 

9,95% para 15,39%, e uma redução considerável nos anos seguintes (Figura 24). Em 

2006 a área representava 13,75%, e reduziu significativamente para 12,77% em 2011, 
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contudo em 2016 a quantidade de área parcelada sem cobertura vegetal aumentou para 

13,14% praticamente recuperando o patamar de 2006. No ano de 2002 e 2006 

concentram-se predominantemente ao norte da área urbana, entre o Ribeirão Caveiras 

e Rio Meia Ponte, cujas áreas em 1992 foram identificadas como áreas de cobertura 

vegetal degradada e de solo exposto e, posteriormente em 2011 e 2016 estão isoladas 

em núcleos a sudeste e norte da Macrozona Construída de Goiânia. 

Figura 24: Evolução do uso do solo da área parcelada de 1992 a 2016. 

 

Fonte: Imagem Ortorretificada (1992), Quickbird (2002) e Ortofotos (2006, 2011 e 2016) 

Dos tipos de uso do solo identificados na Macrozona Construída de Goiânia 

(Tabela 12 e Figura 24), observa-se que a área urbana parcelada com cobertura vegetal 

e baixa densidade de ocupação compreende o segundo tipo de uso menos expressivo 

em área e, principalmente, de variação baixa. Em 1992 abrangia 0,314km² (0,07%), 

tendo aumentado para 8,906km²(2,02%) em 2002, reduzindo em 2006 para 8,172km² 

(1,85%) com uma pequena variação de 0,17%, elevando-se novamente em 2011 para 

9,07km² (2,07%) e, posteriormente para 10,036km² (isto é 2,27%) em 2016. As áreas 

parceladas com cobertura vegetal e baixa ocupação correspondem a condomínios de 

Chácaras, as quais vêm sendo comercializadas desde a década de 1990, vendendo a 

imagem de vida sustentável. Destacam-se os condomínios de chácaras Maringá e São 

Joaquim situadas próximo ao Ribeirão Caveiras e Elza Fronza e Itanhangá situados ao 

norte da Macrozona Construída (Figuras 19 e 20). 

-Solo exposto 

É importante destacar que o solo exposto geralmente é transitório, ocorrendo 

após a fase do desmatamento, antes do parcelamento e da ocupação. Verificou-se que 
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ao longo dos anos ocorreu um declínio na área de solo exposto, à medida que a 

urbanização se consolida (Figura 25). Em 2006 correspondia a 52,893km² (11,98%), 

em 2011 a 35,415km² (8,02%) e em 2016 a 22,502km² (5,1%). Vale ressaltar, ainda, 

que o primeiro e mais importante estágio do processo erosivo dá-se nessa fase, quando 

o solo está exposto à ação das gotas da chuva por salpico. 

Figura 25: Evolução da área com solo exposto de 1992 a 2016. 

 

Fonte: Imagem Ortorretificada (1992), Quickbird (2002) e Ortofotos (2006, 2011 e 2016) 

Comparando-se as Figura 16 a 20 e os dados da Tabela 12 pode-se perceber 

que o ano de 2002 (Figura 17) apresenta a maior área com solo exposto ou coberto 

parcialmente por gramíneas para expansão de novas áreas de loteamento, 

correspondendo a 57,818km² (13,09%), porém, estes dados podem estar mascarados 

quando comparados à quantidade de áreas sem informação em 1992. As análises das 

Figuras mostram que as regiões com o predomínio de solo exposto em 2002 

(Sudoeste, Oeste, Noroeste e Norte) eram predominantemente ocupadas por cobertura 

vegetal degradada em 1992 e, posteriormente, em sua maioria, tais áreas em 2006 são 

áreas parceladas sem cobertura vegetal e de baixa ocupação, e em 2011 são áreas em 

consolidação de média a alta densidade de ocupação. 

Em síntese, no período de 1992 a 2016 as áreas em consolidação juntamente 

com as áreas parceladas, mas sem cobertura vegetal e baixa ocupação dominam o 

cenário urbano, o que certamente tem relação com o crescimento demográfico 

acelerado, a consequente demanda habitacional intensa, a não consolidação dos bairros 

e a quantidade de loteamentos clandestinos e irregulares.  
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5. EROSÃO EM GOIÂNIA: DISTRIBUIÇÃO DOS FOCOS EROSIVOS E 

RELAÇÕES COM O MEIO FÍSICO E A EXPANSÃO URBANA 

5.1.  DISTRIBUIÇÃO E EVOLUÇÃO DOS FOCOS EROSIVOS 

A Tabela 13 apresenta os totais de focos erosivos lineares e sua evolução com 

base na revisão da literatura (IPLAN 1983; 1987) para os anos de 1982 e 1987 e nas 

Ortofotos do MUBDG (2017) para 1992, 2002, 2007, 2011 e 2016. O Apêndice A 

apresenta a lista completa dos focos agrupados por ano, com os respectivos números 

de identificação, totalizando 382, os quais incluem os repetidos de um ano a outro e os 

controlados que foram incluídos apenas no ano em que foram registrados e depois 

despareceram. É importante destacar ainda que no Apêndice A as erosões de 1982 que 

foram indicadas por bairro, não foram georreferenciadas, assim, apenas as localizadas 

nos anos seguintes o foram, portanto, no que se refere a 1987 elas não foram incluídas 

parte dos respectivos 382 focos numerados.  

Tabela 13: Dinâmica Erosiva de 1982 a 2016 

Total 
Dinâmica Erosiva/Ano 

1982 1987 1992 2002 2006 2011 2016 

Erosão/Ano 106¹ 114² 112 84 75 30 29 

Novas Erosões - - 103 65 65 26 19 

Antigas Erosões - - 9 19 10 4 10 

Fonte: IPLAN (1983); MUBDG vs. 25 (2017). Extraído da literatura e cadastro: 
1 

IPLAN, 1983; 
2
 

IPLAN, 1987.  

Com base na Tabela 13 pode-se constatar que: 

(a) em 1982 foram registrados 106 focos erosivos pelos autores;  

(b) em 1987 foram catalogados 114 focos erosivos pelos autores; 

(c) em 1992 foram registrados 112 e desse total, 97 (91,5% do total do ano) de 

1982 despareceram, restando apenas 9 (8,49%), sendo 103 (91,6%) focos 

novos, exceto os referidos 9 (8,03%) de 1982;  

(d) em 2002 foram identificados 84 focos, dos quais 2 (2,38%) e 17 (20,23%) 

já existiam em 1982 e 1992, respectivamente, portanto sendo 65 novos;  

(e) em 2006 foram cadastrados 75 focos, novamente sendo 65 novos (86,66%) 

e se repetiram os 9 (13,33%) registrados em 1982, 1992 e 2002;  
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(f) em 2011, dos 30 focos identificados, 26 (86,66%)  foram novos e apenas 4 

(13,33%) repetidos dos anos de 1992, 2002 e 2006;  

(g) em 2016 apenas 29 focos erosivos foram cadastrados, dos quais 19 

(65,51%) eram novos e 10 (34,48%) já existiam nos anos de 1982, 1992, 

2002, 2006 e 2011.  

Figura 26: Focos Erosivos em Goiânia (SO) de 1982 a 2016 e número de bairros. 

 

Fonte: IPLAN (1983); MUBDG vs. 25 (2017). 

Assim, a Tabela 13 e a Figura 26 permitem perceber que o número de focos 

erosivos aumentou pouco entre 1982 e 1992 (106 para 112), mas depois diminuiu 

notavelmente para 84 em 2002, 75 em 2006, 30 em 2011 e 29 em 2016. É importante 

destacar que muitos focos foram controlados de um ano para o outro, embora tenham 

surgido novos e outros tenham reativado (Apêndice A). A seguir são caracterizados os 

focos por ano estudado. 

Em 1982, de acordo com a Tabela 14, os 106 focos erosivos registrados 

(IPLAN, 1983) se localizavam em 41 bairros de Goiânia, correspondentes a 19,9% do 

total de bairros da cidade, aprovados entre 1933 e 1982, que então eram 206, em sua 

maioria situados na periferia urbana e muitos sem infraestrutura. O Jardim Novo 

Mundo concentrava o maior número de focos (39), correspondendo a 36,79% do total 

no ano, seguido do Pq. Amazônia e da Vila Maria Luiza com 6 focos (5,66%), e do 

Bro. Capuava, Conj. Vera Cruz, Vila Mauá e Santa Helena com 4 focos (3,77), sendo 

que  a maioria dos bairros continha no máximo 2 focos. A Figura 27 permite constatar 

sua concentração preferencial próxima aos fundos de vales, em locais onde o lençol 

freático é pouco profundo ou aflorante.  
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  Figura 27: Expansão dos Loteamentos e Focos Erosivos de 1982 

 

         Fonte: IPLAN (1983); MUBDG, vs. 25 (2017). 
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Tabela 14: Distribuição dos focos erosivos por Bairro em Goiânia, em 1982. 

Localização 
Erosão 

Localização 
Erosão 

Nº % Nº % 

Bro. Água Branca 2 1,89 St. Leste Universitário 2 1,89 

Bro. Capuava 4 3,77 St. Norte Ferroviário 1 0,94 

Bro. Jardim América 1 0,94 St. Perim 1 0,94 

Bro. Nova Suiça 1 0,94 St. Progresso 2 1,89 

Ch. Botafogo 1 0,94 St. São José 1 0,94 

Conj. Habitacional Aruanã III 1 0,94 St. Urias Magalhães 2 1,89 

Conj. Riviera 1 0,94 St. Gentil Meirelles 1 0,94 

Conj. Vera Cruz 4 3,77 Vl. Adélia 1 0,94 

Jd. Europa 1 0,94 Vl. Adélia III 1 0,94 

Jd. Novo Mundo 39 36,79 Vl. Clemente 1 0,94 

Jd. Novo Mundo II 2 1,89 Vl. Cristina Continuação 1 0,94 

Lot. Goiânia II 1 0,94 Vl. Jacaré 1 0,94 

Lot. Nova Vila 1 0,94 Vl. João Vaz 1 0,94 

Lot. Panorama Park 1 0,94 Vl. Maria Luiza 6 5,66 

Lot. Granjas Brasil 1 0,94 Vl. Mauá 4 3,77 

Pq. Amazônia 6 5,66 Vl. Morais 1 0,94 

Pq. das Laranjeiras 1 0,94 
Vl. Nossa Senhora 

Aparecida 
1 0,94 

Pq. Oeste Industrial 1 0,94 Vl. Redenção 1 0,94 

Res. Vale do Araguaia 1 0,94 Vl. Santa Helena 4 3,77 

St. Bueno 1 0,94 Vl. São Francisco 1 0,94 

St. Jaó 1 0,94 - - - 

Total 106 100 

 Fonte: IPLAN (1983); MUBDG, vs. 25 (2017). 

Em 1987, o mesmo IPLAN (1987) constatou 114 focos erosivos, desta vez 

localizados em 53 bairros de Goiânia, correspondentes a 24,31% do total de bairros 

aprovados entre 1933 a 1987, que então continuavam sendo 218 bairros no total. Além 

disso, o diagnóstico desse Instituto, devido à quantidade de focos erosivos existentes, 

aponta como bairros caóticos: novamente o Jd. Novo Mundo (9), o Vila Pedroso (8), o 

St. Pedro Ludovico (8), o Jd. América (10), o Balneário Meia Ponte (8), o Progresso e 

o Vila João Vaz (4). É importante destacar que o cadastro do IPLAN(1987) baseou-se 

em apenas em catalogar a quantidade por bairros, sem informações adicionais.  Não 

foram elaborados mapa e Tabela para esse ano, como já exposto. 

Em 1992 foram identificados 112 focos erosivos, total esse bem superior aos 

45 focos identificados no mesmo ano por Nascimento (1992; 1993; 1994). A Figura 28 

e a Tabela 15 mostram a distribuição dos focos erosivos mapeados nesse ano e 

permitem constatar que se localizam, em sua maioria, nas porções Leste, Norte, 

Noroeste e Oeste da cidade, em bairros aprovados entre 1950 e 2016. Ocorrem em 68 
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bairros que correspondem a 28,41% do total de bairros aprovados entre 1933 e 1992, 

que então somaram 241 bairros. Note-se que de 1982 até 1992, o número de bairros da 

cidade passou de 206 para 241 e de bairros com focos de 41 para 68. 

Tabela 15: Localização dos focos erosivos em Goiânia em 1992. 

Localização 
Erosão 

Localização 
Erosão 

Nº % Nº % 

Bro. Água Branca 1 0,89 Res. Fortaleza 1 0,89 

Bro. Serrinha 1 0,89 Res. Hugo de Moraes 1 0,89 

Bro. Santo Hilário 8 7,14 Res. Morumbi 1 0,89 

Bro. São Francisco 2 1,79 Res. Ouro Preto 1 0,89 

Bro. Feliz 3 2,68 Res. Parque Mendanha 1 0,89 

Ch. Botafogo 1 0,89 Res. Sonho Verde 1 0,89 

Ch. de Recreio São Joaquim 2 1,79 
Res. Sonho Verde 

Complemento 
2 1,79 

Ch. Retiro 2 1,79 Res Vale do Araguaia 1 0,89 

Conj. Vera Cruz 4 3,57 Res. Hawaí 1 0,89 

Cond. do Lago 1 0,89 Res. Itaipú 1 0,89 

Cond. Setor Amin Camargo 2 1,79 Res. Mansões Paraíso 1 0,89 

Esp. do Anicuns 1 0,89 Res. Parque Mendanha 1 0,89 

Jd. Aroeiras 1 0,89 St. Andréia 1 0,89 

Jd. Curitiba 3 2,68 St. Bueno 1 0,89 

Jd. Fonte Nova 1 0,89 St. Criméia Oeste 1 0,89 

Jd. Goiás 2 1,79 St. Empresarial 1 0,89 

Jd. Leblon 1 0,89 St. Jaó 1 0,89 

Jd. Liberdade 1 0,89 St. Morada do Sol 2 1,79 

Jd. Nova Esperança 1 0,89 St. Oeste 1 0,89 

Jd. Novo Mundo 9 8,04 St. Pedro Ludovico 3 2,68 

Jd. Novo Mundo II 2 1,79 St. Perim 5 4,46 

Jd Petropolis 2 1,79 
St. Recanto das Minas 

Gerais 
1 0,89 

Jd. Caravelas 1 0,89 St. Criméia Leste 1 0,89 

Jd. Liberdade 1 0,89 St. Gentil Meirelles 1 0,89 

Jd. Nova Esperança 1 0,89 Vl. Concórdia 2 1,79 

Jd. Santo Antônio 1 0,89 Vl. Cristina Continuação 1 0,89 

Lot. Alphaville Flamboyant 1 0,89 Vl. Finsocial 2 1,79 

Lot. Granjas Brasil 1 0,89 Vl. Maria Luiza 1 0,89 

Lot. Park Lozandes 2 1,79 Vl. Mooca - Complemento 1 0,89 

Pq. Acalanto 1 0,89 Vl. Oswaldo Rosa 1 0,89 

Pq. das Amendoeiras 2 1,79 Vl. Parque Santa Maria 1 0,89 

Pq. das Flores 1 0,89 Vl. Pedroso 2 1,79 

Pq. das Laranjeiras 1 0,89 Vl. Santa Helena 1 0,89 

Pq. Industrial de Goiânia 2 1,79 Vl. N. Sra. de Aparecida 1 0,89 

Pq. Industrial João Braz 1 0,89 - - - 

Total 112 100 

Fonte: MUBDG, vs. 25 (2017). 
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 Figura 28: Expansão dos Loteamentos e Focos Erosivos de 1992 

 
    Fonte: MUBDG, vs. 25 (2017). 
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Na Tabela 15 pode-se perceber que em alguns bairros diminuiu o número de 

focos, enquanto que em outros bairros novos focos surgiram. O Jardim Novo Mundo, 

por exemplo, tinha 39 focos em 1982 (Tabela 14) e em 1992 apenas 9, dos quais 

apenas 2 já existiam em 1982 (Apêndice A número 31 e 45, localizadas as margens do 

Córrego Buriti). Também percebe-se que 37 focos dos 39 listados desapareceram entre 

1982 e 1992 nesse mesmo bairro.  Por outro lado, outros bairros como do Santo 

Hilário, aprovado em 1955, não tinha nenhum foco, mas em 1992 já tinha 8 focos 

(7,14% do total), localizados às margens do Córrego Abel, afluente do Rio Meia 

Ponte. Há duas explicações possíveis para esses fatos, a saber:  

A primeira estaria na dinâmica da expansão urbana, que inicialmente ocupou 

os melhores terrenos e depois os piores e cuja consolidação sobrevém com a 

regularização habitacional prevista na Lei nº 10.231 de agosto de 2018, nos termos da 

Lei nº 5.868 de dezembro de 1972 e da Lei nº 9.985 de julho de 2000, na maioria 

espontâneos e sem infraestrutura. Assim, em um primeiro momento se dá a ocupação 

nas partes mais elevadas e estáveis e, num segundo momento, dos terrenos que 

sobraram, como os mais declivosos e os fundos de vale bem próximos aos canais 

fluviais. Tais áreas geralmente são comercializados por preços inferiores no mercado 

espontâneo e habitados por imigrantes.  

A segunda explicação possível para a diminuição de centenas para dezenas de 

focos erosivos, bem como a redução do número de 39 focos no Bairro Jardim Novo 

Mundo para 8 focos de 1982 para 2002, é a criação da Política Nacional do Meio 

Ambiente, prevista na Lei nº 6.398/1981, na qual se estabeleceu a participação dos 

Municípios por meio de órgãos e entidades responsáveis pela proteção e melhoria da 

qualidade ambiental. Acrescentam-se os dispositivos infraconstitucionais nos 

processos de planejamento e ordenamento territorial da Macrozona Construída de 

Goiânia, a Lei nº 7.347 de julho de 1985 que disciplina a ação civil pública de 

responsabilidade por danos causados ao meio ambiente; a Lei nº 7.797 e a Lei nº 7.802 

de julho de 1989 com a criação do Fundo Nacional do Meio Ambiente e de Danos ao 

Meio ambiente e a Lei nº 9.605 de fevereiro de 1998, que dispõe sobre as sanções 

penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente. 

Para 2002, a Figura 29 e a Tabela 16 mostram 84 focos identificados, número 

esse superior as 63 anteriores relatados por Nascimento e Sales (2002), mas inferiores 
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  Figura 29: Expansão dos Loteamentos e Focos Erosivos de 2002 

 

     Fonte: MUBDG, vs. 25 (2017). 
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ao registrado no presente trabalho (112) em 1992, sobre imagem de alta resolução. 

Permitem constatar também que os focos se localizam, em sua maioria, em bairros 

periféricos, principalmente na porção Leste, Noroeste e Sudoeste da cidade, cujos 

loteamentos foram aprovados entre 1950 e 2016. Além disso, os 84 focos distribuem-

se em 56 bairros que correspondem a 13,3% do total de bairros aprovados entre 1933 e 

2002 e que então já seriam 421 bairros na cidade. 

Tabela 16: Localização dos focos erosivos em Goiânia em 2002 

Localização 
Erosão 

Localização 
Erosão 

Nº % Nº % 

Bro. da Vitória 2 2,38 Res. Luana Park 1 1,19 

Bro. Jardim Califórnia 1 1,19 Res. Mar Del Plata 1 1,19 

Bro. Santa Genoveva 1 1,19 Res. Morumbi 1 1,19 

Bro. Santo Hilário 1 1,19 Res. Paulo Estrela 1 1,19 

Bro. São Carlos 1 1,19 Res. Real Conquista 2 2,38 

Ch. Anhangüera 1 1,19 Res. Solar Ville 1 1,19 

Ch. Samambaia 2 2,38 Res. Sonho Verde 2 2,38 

Conj. Primavera 1 1,19 Res. Sonho Verde Compl. 1 1,19 

Conj. Riviera 1 1,19 Res. Vale dos Sonhos I 1 1,19 

Conj. Vera Cruz 4 4,76 Res. Aruanã Park 1 1,19 

Cond. Santa Rita - 7a etapa 1 1,19 Res. Itaipú 1 1,19 

Jd. Aroeiras 1 1,19 St. Bueno 1 1,19 

Jd. Curitiba 1 1,19 St. Campinas 1 1,19 

Jd. Ipanema 1 1,19 St. Gentil Meirelles 1 1,19 

Jd. Itaipu 1 1,19 St. Negrão de Lima 1 1,19 

Jd. Novo Mundo 8 9,52 St. Oeste 1 1,19 

Jd. Petrópolis 3 3,57 St. OrientVille 1 1,19 

Jd. Atlântico 1 1,19 St. Pedro Ludovico 4 4,76 

Lot. Grande Retiro 1 1,19 St. Recanto das Minas Gerais 1 1,19 

Lot. Park Lozandes 2 2,38 St. Solar Santa Rita 1 1,19 

Pq. Atheneu 2 2,38 Sir Ipê 1 1,19 

Res. Carlos de Freitas 1 1,19 St. Jaó 1 1,19 

Res. Center Ville 1 1,19 St. Criméia Leste 1 1,19 

Res. Estrela D'alva 2 2,38 Vl. Alto da Glória 1 1,19 

Res. Frei Galvão 1 1,19 Vl. Finsocial 6 7,14 

Res. Hugo de Moraes 2 2,38 Vl. N. Sra. Aparecida 1 1,19 

Res. Itaipú 1 1,19 Vl. Pq. Santa Maria 1 1,19 

Res. Itaipú I 1 1,19 Vl. Redenção 1 1,19 

Total 84 100 

Fonte: MUBDG, vs. 25 (2017) 

Note-se que os números de focos diminuíram de centenas em 1992 para 

dezenas em 2002. Contudo, verifica-se um aumento na quantidade de bairros afetados 

pelo processo erosivo, o que sugere relação inequívoca com o processo de ocupação 
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resultante da expansão urbana da capital. Percebe-se ainda a ocorrência de novos 65 

(77,38%) dos 84 focos erosivos identificados em 2002 e, outros 19 (22,62%) focos 

identificados em 1982 e 1992, estes distribuídos nos: Bro. Água Branca, Bro. Santo 

Hilário, Conj. Vera Cruz, Conj. Riviera, Jd. Novo Mundo, Jd. Petrópolis, Lot. Park 

Lozandes, Res. Hugo de Moraes, Res. Sonho Verde, Res. Sonho Verde Complemento, 

St. Bueno, St. Pedro Ludovico, St. Recanto das Minas Gerais e St. Criméia Leste. 

Em 2006 foram identificados 75 focos erosivos (Figura 30 e Tabela 17) que 

se distribuíam em 60 bairros e se localizavam, em sua maioria, em bairros periféricos, 

na porção Leste, Sudeste, Centro-Sudoeste, Sudoeste, Oeste, Noroeste e Norte da 

cidade. Note-se que, novamente, o aumento do número de focos e de bairros afeados 

pelos processos erosivos, quanto aos relatados no levantamento da Agência Municipal 

de Meio Ambiente em 2007. Além disso, pode-se constatar que 65 (86,66%) dos 75 

focos erosivos identificados em 2006, não constavam nos anos anteriores. 

Neste contexto, foram identificados: 1 foco erosivo (1,33%) já existente em 

1982 (número 31 do Apêndice A), 4 (5,33%) em 1992 (números 153, 159, 172 e 180 

do Apêndice A) e 5 (6,66%) em 2002 (números 213, 226, 233, 260 e 262 do Apêndice 

A). O primeiro identificado pelo número 31 encontrava-se no Jardim Novo Mundo, na 

porção Leste de Goiânia, conectado ao Córrego Buriti desde 1982, sendo objeto de 

tentativas de controle realizadas após 1992, no entanto, a erosão foi reativada em 

2006. 

Ainda em 2006 (Tabela 17), 4 (5,33%) focos já ocorriam em 1992, como 

exposto. O primeiro, identificado pelo número 159 no Apêndice A, localizava-se no 

Parque Lozandes, situado a Sudeste na atual Macrozona Construída. A aprovação 

desse loteamento deu-se no ano de 2000, o que leva a supor que a ocupação dessa área 

seria anterior. Os outros 3 focos (3,99%) que haviam sido registrados em 1992, 

despareceram em 2002, mas reapareceram em 2006, identificados pelos números 153, 

172 e 180 no Apêndice A. O primeiro destes localizado na porção Sudoeste no Jd. 

Caravelas, conectado ao afluente do Córrego Taquaral e, os outros 2 na porção Centro-

Oeste no Res. Parque Mendanha.  Além disso, é possível constatar que a maior 

concentração de focos se dava apenas no Residencial Recanto do Bosque com 5 focos, 

correspondendo a 6,67% do total de 2006, e no Condomínio das Esmeraldas com 3 

(4%). Em suma maioria, os outros 58 bairros apresentam no máximo 2 focos. 
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Figura 30: Expansão dos Loteamentos e Focos Erosivos de 2006 

 
Fonte: MUBDG, vs. 25 (2017) 
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Tabela 17: Localização dos focos erosivos em Goiânia, 2006. 

Localização 
Erosão 

Localização 
Erosão 

Nº % Nº % 

Res. Solar Santa Rita 1 1,33 Pq. Santa Rita 1 1,33 

Bro. Santa Genoveva 2 2,67 Res. Barravento 1 1,33 

Bro. São Carlos 1 1,33 Res. Campos Dourados 1 1,33 

Bro. São Francisco 2 2,67 Res. Campos Verdes Quinhão III 1 1,33 

Ch. Coimbra 1 1,33 Res. Cidade Verde 1 1,33 

Ch. de Recreio São Joaquim 1 1,33 Res. Eli Forte-Extensão 1 1,33 

Cond. das Esmeraldas 3 4,00 Res. Goiânia Viva 1 1,33 

Conj. Caiçara 1 1,33 Res. Humaita 1 1,33 

Jd. Aroeiras 1 1,33 Res. Itaipú 1 1,33 

Jd. Atlântico 1 1,33 Res. Lageado 1 1,33 

Jd. Balneário Meia Ponte 1 1,33 Res. Parque Mendanha 2 1,33 

Jd. Bom Jesus 1 1,33 Res. Recanto do Bosque 5 6,67 

Jd. Caravelas 1 1,33 Res. Santa Fé 1 1,33 

Jd. Colorado 1 1,33 Res. Solar Ville 1 1,33 

Jd. Das Hortências 2 2,67 Res. Talismã 1 1,33 

Jd. Europa 1 1,33 Res. Vale do Araguaia 1 1,33 

Jd. Fonte Nova 1 1,33 Res. Vale dos Sonhos I 1 1,33 

Jd. Fonte Nova I 2 2,67 St. Alto do Vale 1 1,33 

Jd. Gramado 1 1,33 St. das Nações Extensão 1 1,33 

Jd. Ipanema 1 1,33 St. Orienteville 1 1,33 

Jd. Itaipú 2 2,67 St. Três Marias 1 1,33 

Jd. Mariliza 1 1,33 St. Amim Camargo 2 2,67 

Jd. Marques de Abreu 1 1,33 St. Noroeste 1 1,33 

Jd. Novo Mundo 1 1,33 St. Jaó 1 1,33 

Jd. Pampulha 1 1,33 Vl. Finsocial 1 1,33 

Jd. Petrópolis 1 2,67 Vl. Militar 1 1,33 

Lot. Goiânia 2 2 2,67 Vl. Jardim Vitória 1 1,33 

Lot. Park Lozandes 1 1,33 Vl. João Vaz 1 1,33 

Pq. Anhanguera 1 1,33 Vl. Roriz 2 2,67 

Pq. Atheneu 1 1,33 Vl. Santa Efigênia 1 1,33 

Total 75 100 

Fonte: MUBDG, vs. 25 (2017). 

Em 2011 (Figura 31 e Tabela 18) o número de focos reduziu notavelmente, 

para 30 e pode-se observar que se concentram na porção Centro-Oeste e Centro-Norte 

de Goiânia, especialmente nos bairros que surgiram entre 1955 e 2010. Os 75 focos 

listados na Tabela 18 estão distribuídos em 26 bairros da capital goianiense, número 

esse bem inferior aos anteriores, e correspondem a 4,65% do total de bairros 

aprovados entre 1933 e 2011, que até então já seriam 558 bairros. Desta vez observa- 
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Figura 31: Expansão dos Loteamentos e Focos Erosivos de 2011 

 
   Fonte: MUBDG, vs. 25 (2017) 
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se que o número de bairros aumentou, mas não o de focos e nem dos bairros afetados, 

o que sugere controle. 

Tabela 18: Localização dos focos erosivos em Goiânia, em 2011. 

Localização 
Erosão 

Localização 
Erosão 

Nº % Nº % 

Bro. da Vitória 2 6,67 Madre Germana 1 3,33 

Bro. Goiá 2 1 3,33 Jd. Pompéia 1 3,33 

Bro. São Francisco 1 3,33 Pq. dos Cisnes 1 3,33 

Conj. Vera Cruz 2 6,67 Pq. Bom Jesus 1 3,33 

Cond. do Lago 2º 2 6,67 Res. Aldeia do Vale 1 3,33 

Jardins do Cerrado 2 1 3,33 Res. Campos Dourados 1 3,33 

Jd. Aroeiras 1 3,33 Res. Dom Rafael 1 3,33 

Jd. Conquista 1 3,33 Res. Goiânia Golf Club 1 3,33 

Jd. Fonte Nova I 1 3,33 Res. Recanto do Bosque 1 3,33 

Jd. Novo Mundo 1 3,33 Res. Solar Ville 1 3,33 

Jd. Petropolis 2 6,67 Res. Lageado 1 3,33 

Jd. América 1 3,33 St. Urias Magalhães 1 3,33 

Jd. Nova Esperança 1 3,33 Vl. Mauá 1 3,33 

Total 30 100 

Fonte: MUBDG, vs. 25 (2017). 

Ainda em 2011, observa-se que apenas 26 (86%) dos 30 focos não ocorriam 

nos anos anteriores embora 4 já ocorressem, sendo 1 (3,33%) de 1992, 1 (3,33%) de 

2002 e 2 (6,66%) de 2006. O foco número 146 (Apêndice A) do Jd. Novo Mundo, 

identificado em 1992, e o 223 (Apêndice A), do Jd. Aroeiras, identificado em 2002, 

não foram constatados em 2006, mas em 2011 reaparecem, sugerindo reativação. O 

foco número 275 (Apêndice A) do Bairro São Francisco conectado ao Córrego 

Anicuns e o foco 306 (Apêndice A) do Res. Campos Dourados conectado ao Córrego 

Rodeio na porção Sudoeste de Goiânia, ambos já ocorriam em 2006. 

Em 2016 o número de focos é de 29, cuja distribuição (Figura 32 e Tabela 19) 

mostra a mesma tendência anterior, ou seja, concentram-se na periferia, mais 

especificamente a Sudoeste, na sub-bacia do Ribeirão Dourados, e a Oeste, na sub-

bacia do Taquaral e Anicuns.  

O arranjo espacial dos focos erosivos e sua distribuição reflete a mesma 

tendência espacial da expansão urbana de Goiânia, um na direção do município de 

Trindade, promovido pelo mercado imobiliário desde os anos 2000, com a venda de 

lotes distantes do centro urbano a preços populares, e outro, do mesmo tipo, na porção 

Sudeste em direção ao município de Senador Canedo. Como esperado, à medida que a 
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área urbana se expandiu e consolidou como o caso da região Central, Centro-Oeste, 

Centro-Sul, Centro-Leste e Centro-Norte, os focos erosivos desapareceram, poucos 

excepcionalmente reativados depois, certamente por condições muito particulares, por 

ora não investigadas. 

Tabela 19: Localização dos focos erosivos e Goiânia, em 2016. 

Localização 
Erosão 

Localização 
Erosão 

Nº % Nº % 

Ch. Retiro 1 3,45 Res. Buena Vista III 1 3,45 

Cond. do Lago 2º etapa 2 6,90 Res. Campos Dourados 1 3,45 

Lot. Goiânia 2 1 3,45 Res. Forteville 1 3,45 

Itatiaia 1 3,45 Res. Goiânia Golf Club 1 3,45 

Jd. Bonanza 1 3,45 Res. Real Conquista 4 13,79 

Jd. Petropolis 1 3,45 Res. São Marcos 1 3,45 

Jd. São José 1 3,45 Res. Servilha 1 3,45 

Lot. Carolina Parque 1 3,45 Res. Talismã 1 3,45 

Pq. Atheneu 1 3,45 Res. Vale dos Sonhos II 1 3,45 

Panorama 1 3,45 Solange Parque Completo 1 3,45 

Pq. Balneário 1 3,45 St. Amim Camargo 1 3,45 

Recanto das Minas Gerais 2 6,90 Res. Vale do Araguaia 1 3,45 

Total 29 100 

Fonte: MUBDG, vs. 25 (2017). 

Pode-se perceber ainda que dos 29 focos observados em 2016 (Tabela 19), 19 

(65,51%) foram registrados pela primeira vez em 2016, mas os outros 10 (34,48%) já 

ocorriam nos anos anteriores, a saber: 1 (3,44%), número 70 do Apêndice A, no Res. 

Vale do Araguaia conectado ao Rio Meia Ponte, identificado em 1982, desapareceu 

depois e reapareceu em 2016; 1 (3,44%) no Jd. Petrópolis, desconectado do canal 

fluvial, registrado em 1992 e 2002 (número 152 do Apêndice A); 2 (6,39%) de 2002, o 

número 233 localizado no Parque Atheneu permaneceu em 2006 e some 

posteriormente e, o número 252 do Apêndice A situado no Aruanã Park; 1 (3,44%) 

reativado desde 2006 e, outros 2 (6,89%) que foram reativados após 2011 

(identificados pelos números 306, 321 e 328 do Apêndice A), localizados no Res. 

Campos Dourados, Res. Talismã e Setor Amim Camargo; e os outros 3 (10,34%) 

identificados desde 2011, situados no Cond. do Lago 2º Etapa, Jardim Pompéia e Res. 

Goiânia Golf Club. Ainda, dos 29 focos listados em 23 bairros de Goiânia, pode-se 

destacar que o residencial Real Conquista contêm 4 focos, quase 14% de um total dos 

29, o Recanto das Minas Gerais e Cond. do Lago 2ª etapa, contém 2 focos cada (6,9%) 

e os demais apresentam apenas um foco.  
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Figura 32: Expansão dos Loteamentos e Focos Erosivos de 2016 

     
Fonte: MUBDG, vs. 25 (2017) 
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Em síntese, a distribuição dos focos erosivos, desde 1982 mostra a mesma 

tendência, ou seja, correlaciona-se espaço-temporalmente às áreas de expansão urbana, 

fato esperado, dado que nem sempre foram ocupações planejadas pelos órgãos 

responsáveis, antigo IPLAN e atual SEPLAN de Goiânia. Todavia, um fato chama a 

atenção, o de claramente a evolução se dar em dois conjuntos separados pelo ano de 

2006, o primeiro conjunto é representado por uma concentração mais centralizada, 

rumo oeste e norte da cidade, para onde caminhava a expansão na época; e um 

segundo, em que houve notável redução do número de focos e que se deu rumo a 

norte, oeste e sudoeste, secundariamente a sudoeste após 2006. Observou-se 

especificamente que o aumento progressivo de focos erosivos na região sudoeste se 

deu na sub-bacia do Ribeirão Dourados, em que foram registrados 2 focos em 2011 e 5 

em 2016. 

5.2. ISODENSIDADES DOS FOCOS EROSIVOS LINEARES E IDENTIFICAÇÃO 

DAS ÁREAS CRÍTICAS 

Isodensidades significam áreas que apresentam maior ou menor concentração 

de focos erosivos, as quais podem variar no tempo e no espaço. Assim, são 

apresentadas as isodensidades de focos de cada ano estudado, feita a descrição e 

comentários das características de cada área identificada, como localização, dimensão 

e evolução que permitiram identificar as áreas aqui denominadas de críticas por 

concentrarem maior número de focos em cada ano estudado. Para tanto, os resultados 

foram agrupados por grau de criticidade, a saber: Alta, Média a Alta, Média, Média a 

Baixa e Baixa. Os valores variam de um ano a outro porque dependem da área afetada 

e do número de focos, como mostra a Tabela 20. 

   Pela Tabela 20 pode-se perceber que as altas densidades diminuíram de 

valor de ano para ano, tendo iniciado com 2,3 focos/km2 em 1992 e reduzido a 

0,86/km² em 2016. O mesmo padrão de comportamento ocorreu com a densidade 

média a alta, iniciando-se com 1,14 focos/km² em 1992, seguindo para 0,60 focos/km² 

em2002, para 0,44/km² em 2006, para 0,17/km² em 2011 e reduzindo para 0,16/km² 

em 2016. As densidades médias diminuíram de valor no ano de 0,70/km² em 1992 

para 0,07/km² em 2011, mas em 2016 aumentaram para 0,11/km². Para as densidades 

baixa a média e baixa o mesmo padrão também se repete, reduzindo 

significativamente de ano para ano, nas quais: a densidade média a baixa em 1992 era 
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de 0,11/km² e em 2016 reduziu para 0,03/km²; e a densidade baixa, tendo iniciado em 

1992 com 0,01/km² reduziu a 0/km² em 2016. Esse comportamento revela que a 

criticidade diminuiu ao longo do tempo, exceto para a densidade média, a qual 

aumentou em 2016. 

Tabela 20: Densidade de focos erosivos por km² 

Ano 
Nº Total 

de Focos 
Densidade Nº Focos km² Focos/km² 

1992 112 

Alta 26 11,322 2,3 

Média a Alta 24 21,013 1,14 

Média 29 43,255 0,7 

Baixa a Média 30 268,554 0,11 

Baixa 3 268,892 0,01 

2002 84 

Alta 13 12,24 1,03 

Média a Alta 27 47 0,6 

Média 29 101,759 0,24 

Baixa a Média 12 119,331 0,1 

Baixa 3 161,282 0,01 

2006 75 

Alta 23 15,95 1,5 

Média a Alta 18 38,45 0,44 

Média 14 74,256 0,18 

Baixa a Média 20 182,417 0,1 

Baixa 0 130,541 0 

2011 30 

Alta 8 28,13 0,99 

Média a Alta 6 34,272 0,17 

Média 7 91,688 0,07 

Baixa a Média 9 127,068 0,07 

Baixa 0 160,456 0 

2016 29 

Alta 6 6,968 0,86 

Média a Alta 8 47,672 0,16 

Média 9 76,822 0,11 

Baixa a Média 4 122,638 0,03 

Baixa 0 187,514 0 

Fonte: MUBDG (2017). 

As Tabelas 21 a 26 contêm a lista de todas as áreas com isodensidades 

diversas por ano selecionado, em que cada uma recebeu um número de identificação 

em algarismo romano e comentários relativos à sua localização, à quantidade de focos 

erosivos total e o índice por Km
2
 e a dimensão da área afetada. Cada uma das áreas foi 

denominada de núcleo. 
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Em 1992, quando Goiânia contabilizava 112 focos erosivos lineares, havia 2 

núcleos de alta criticidade, ambos situados na porção Leste da atual Macrozona 

Construída (Figura 33). O primeiro, nas sub-bacias dos Córregos Água Branca e 

Buriti, abrangendo uma área de 6,242km² (1,41% do total da área crítica) e contendo 

14 focos, situados nos bairros Jd. Novo Mundo I e II (9 focos), Maria Luiza (1), Ch. 

Botafogo (1), Água Branca (1) e Res. Sonho Verde (1) Res. Sonho Verde 

Complemento (2). O segundo, localizado na bacia do Córrego Abel, afluente do 

Córrego Ladeira, abrangendo 5,079km² (1,15%) da área, continha 12 (10,71%) focos 

concentrados no Pq. Amendoeira (2 focos), Bairro Santo Hilário (8), Jd. Aroeiras (1) e 

Res. Havaí (1). 

No ano de 1992 pode-se constatar, ainda, a presença de mais 2 núcleos, o III e 

o IV (Tabela 21), de média a alta isodensidade. O primeiro localiza-se no entorno da 

área crítica de alta densidade de focos (I e II) e corresponde a uma área de 15,791km² 

(3,58%) com 16 (14,29%) focos, situados no Pq. Industrial de Goiânia (4), Jd. Novo 

Mundo (2), St. Recanto das Minas Gerais (1), Vila Pedroso (1) Bro. Feliz (3), Vl.

Tabela 21: Identificação das áreas críticas e compartimentos de 1992. 

 
Criticidade Núcleo Localização 

Focos Erosivos Área 

 Total % km² % 

 
Alta 

I Leste 14 12,5 6,242 1,41 

 II Leste 12 10,71 5,079 1,15 

 
Média a Alta 

III Leste 16 14,29 15,791 3,58 

 IV Norte e Oeste 8 7,14 5,222 1,18 

 

Média 

V Centro-Leste e Leste 4 3,57 13,011 2,95 

 VI Norte e Noroeste 17 15,18 23,123 5,24 

 VII Oeste 8 7,14 7,308 1,65 

 

Baixa a Média 

VIII Centro-Sul, Sul e Leste 13 11,61 38,446 8,71 

 IX Norte, Noroeste e Oeste 13 11,61 51,279 11,61 

 X Sudoeste 4 3,57 7,221 1,64 

 

Muito Baixa XI 

Sudeste, Nordeste, Norte, 

Noroeste, Oeste, Centro, 

e Sudoeste. 

3 2,68 268,892 60,89 

 Total  112 100 441,614 100 

Fonte: MUBDG (2017).      
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Figura 33: Isodensidades de Focos Erosivos da Macrozona Construída em 1992 

 

Fonte: Ortofoto in MUBDG (2017) 
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Oswaldo Rosa (1), Vila Morais (1) e Concórdia (2). O núcleo IV, de média a alta 

densidade de focos, se localiza a Noroeste de Goiânia, entre os Ribeirões Caveiras e 

Anicuns. Abrange 5,222km² (1,18%) do total da área urbana da época, com 8 (7,14%) 

focos erosivos distribuídos em 4 bairros: St. Perim (5), Res. Hugo de Moraes (1), Res. 

Morumbi (1) e Gentil Meirelles (1). 

O núcleo V, situado ao Centro-Leste e Leste de Goiânia, no entorno do 

Córrego Jaó e parcialmente entre este e o Rio Meia Ponte, abrange 13,011km² (2,95% 

da área de criticidade média) e contém 4 (3,57% do total de focos da área crítica), 

localizados nos bairros: Jd. Goiás (1), Ch. Retiro (1), Loteamento Alphaville (1) e Res. 

Ouro Preto (1). Apesar de não representar a maior área em termos de criticidade 

(23,123km², isto é, 5,24% da área total da cidade), o núcleo VI, continha 17 (15,18%) 

dos focos erosivos nesse ano, distribuídos em 11 bairros situados a Noroeste da cidade 

entre o Córrego Fundo e os Ribeirões Caveiras e o Anicuns. E o núcleo VII, localizado 

na região Centro-Oeste, entre o Ribeirão Caveiras e o Anicuns abrangia 7,308km² 

(1,65%) e continha apenas 8 (7,14%) focos erosivos distribuídos em 7 bairros, o que 

leva a supor média concentração dos focos. 

Com média a baixa criticidade havia 3 núcleos, o VIII, o IX e o X (Tabela 

21). O núcleo VIII, com 38,446km² (8,71%), situado na Região Centro-Sul, Centro- 

Leste e Leste da cidade, entre o Córrego Barreiro, Botafogo e Meia Ponte, 

correspondia a 13 (11,61%) dos focos erosivos distribuídos em 11 bairros. O núcleo 

IX, a Noroeste, Centro-Oeste e Oeste representava a segunda maior área, com 

51,279km² (11,61%) e 13(11,61%) focos erosivos dispersos em 10 bairros. E o núcleo 

X, isolado na porção Sudoeste ás margens do Córrego Baliza, corresponde a 7,221km² 

(1,64%) com 4 (3,67%) focos erosivos distribuídos em 3 bairros. Por fim, o núcleo XI 

representava 268,892km² (60,89%) com 3 (2,68%) focos erosivos, distribuídos em 3 

bairros da área urbana, estes localizados na região Central, Oeste e Sudoeste em áreas 

de baixa criticidade. 

As Tabelas 21 e 22 permitem comparar o ano de 1992 com 2002 e observar 

que, em termos territoriais, houve um aumento da área crítica Alta de 11,321km² 

(2,56%) em 1992 para 12,240km² (2,77%) em 2002, isto é, 0,919km² (0,21%) a mais. 

No entanto, em termos de focos erosivos observa-se uma redução de 50%, ou seja, de 

26 para 13 (15,47%) focos erosivos, apesar de que as concentrações de ambos 

ocorrerem na região Leste, entre os Córregos Buriti e Água Branca (Figura 34). 



132 

 

Como mostra a Figura 34 a área crítica do tipo Média a Alta apresentava 

apenas 3 núcleos em 2002, a saber: o núcleo II, correspondente a 23,475km² (5,32%) 

com 11 (13,10%) focos erosivos concentrados em 9 bairros situados a Centro-Sul, 

Centro-Leste e Leste; o núcleo III, localizado a Noroeste entre o Ribeirão Caveiras e 

Anicuns, que correspondem a uma área superior a 18,253km² (3,62%) no ano, com 10 

(11,9%) focos erosivos distribuídos em 6 bairros; e o núcleo IV, que abrange uma área 

de 2,330km² (0,53%) contendo 6 (7,14%) focos erosivos, posicionados na região 

Sudoeste no Córrego Baliza. 

Tabela 22: Identificação das áreas críticas e compartimentos de 2002 

Criticidade Núcleo Localização 
Focos Erosivos Área 

Total % km² % 

Alta I Leste 13 15,47 12,240 2,77 

Média a Alta 

II Sul e Leste 11 13,10 23,475 5,32 

III Norte eNoroeste 10 11,90 21,197 4,80 

IV Sudoeste 6 7,14 2,330 0,53 

Média 

V Sul e Leste 20 23,81 72,051 16,32 

VI 
Centro-Norte, Norte e 

Noroeste 
4 4,76 4,195 0,95 

VII Oeste 5 5,95 25,513 5,78 

Baixa a 

Média 

VIII 
Sul, Sudeste, leste, Norte, 

Noroeste e Oeste 
9 10,71 85,209 19,29 

IX Nordeste 2 2,38 4,097 0,93 

X Oeste 0 0 7,420 1,68 

XI Centro-Sudoeste e Sudoeste 2 2,38 22,605 5,12 

Muito Baixa XI 

Sudeste, Nordeste, Norte, 

Noroeste, Oeste, Centro, e 

Sudoeste. 

3 3,57 161,282 36,52 

Total                    11 - 84 100 441,614 100 

Fonte: MUBDG (2017). 

Os 3 núcleos de criticidade média em 2002 (Tabela 22 e Figura 34), que em 

1992 posicionavam-se a Leste, posteriormente em 2002, deslocam-se para o Norte, 

Noroeste e Oeste e finalmente para a região Sudoeste.  Especificamente, o núcleo V, 

corresponde a 72,051km² (23,81%) e contêm 20 (23,81%) focos erosivos distribuídos 

em 16 bairros da região Centro-Sul, Leste, Norte e a Noroeste entre os Córregos 

Fundo, Caveiras e o Ribeirão Anicuns. Com apenas 4 (4,76%) focos erosivos em uma 

área de 4,195km² (0,95%), o núcleo VI situa-se a Oeste às margens do Ribeirão 

Anicuns, cuja área no ano de 1992 correspondia à criticidade Baixa a Média. Situado 

na área de criticidade Muito Baixa em 1992, o núcleo VII corresponde nesse ano à                                                                                                  
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Figura 34: Isodensidade de Focos Erosivos da Macrozona Construída em 2002 

 

           Fonte: MUBDG (2017) 
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concentração de 5 (5,95%) focos erosivos numa área de 25,513km² (5,78%) da área 

urbana de Goiânia. 

O núcleo VIII, de criticidade Baixa a Média, situa-se nas porções Centro-Sul, 

Centro-Leste, Leste, Norte e Noroeste, entre os Ribeirões Caveiras e o Anicuns, com 

aproximadamente 90km², contendo 9 (10,71%) focos erosivos. É possível observar 

que, isoladamente a Nordeste no Córrego Ladeira, afluente do Ribeirão João Leite, 

apenas ocorrem 2 (2,38%) focos erosivos em uma área de 4,097km² (0,93%). Situado 

a Oeste, às margens do Ribeirão Anicuns, o núcleo X não apresenta focos. O núcleo 

XI, situado na sub-bacia do Córrego Taquaral apresenta 2 (2,38%) focos erosivos em 

uma área de 22,605km² (5,12%). Nota-se uma elevada redução da área crítica 

denominada Muito Baixa, de 268,892 km² (60,89%) em 1992 para 2002, que passou a 

abranger 161,282 km² (36,52%), cerca de 30%, apesar do número de focos 

permanecerem o mesmo, se situam em zonas diferentes em 2002. Os demais núcleos 

apresentam comportamentos distintos. 

Em 2006, ocorriam dois núcleos, I e II, de criticidade Alta (Tabela 23 e Figura 

35) um localizado entre o Ribeirão Caveiras e o Rio Meia Ponte, a Noroeste da cidade 

e outro a Sudoeste. Comparativamente, em 1992 e 2002 o núcleo I apresentava 

criticidade Média e Média a Alta, portanto, a situação se agravou depois, como visto 

em 2006. O núcleo I concentrava 14 (18,66%) focos erosivos em uma área de 

16,160km² (2,53%), distribuídos pelos bairros (Jd. Das Hortências, Recanto do 

Bosque, Jd. Balneário Meia Ponte, St. Alto do Vale, Res. Barravento, Jd. Fonte Nova e 

Vila Finsocial) e o núcleo II abrangia uma área de 4,318km² (1,08%) e continha 9 

(12%) focos erosivos, distribuídos em 6 bairros a Sudoeste de Goiânia, às margens do 

Córrego Baliza (Jd. Ipanema, Setor Amim Camargo, Conj. Baliza, Jd. Itaipú, Cond. 

das Esmeraldas e Res. Ana Clara). 

De criticidade média a alta em 2006 (Tabela 23 e Figura 35), verifica-se a 

ocorrência de 4 núcleos. O núcleo III localiza-se ao Norte entre o Rio Meia Ponte e o 

Ribeirão João Leite, abrangendo uma área de 4,318km² (0,98%) e concentrando 3 

(4%) focos erosivos localizados na Vila Roriz e 1 (1,33%) no residencial Goiânia 2. O 

núcleo IV situa-se entre o Rio Meia Ponte e o Ribeirão Caveiras e corresponde a 

11,833km² (2,68%) concentrando 2 focos erosivos. O núcleo V localiza-se na porção 

Oeste, às margens do Ribeirão Anicuns, correspondendo a 9,129km² e concentrando 7 
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(9,33%) focos erosivos distribuídos em 7 bairros. O núcleo VI compreende 13,170km² 

(2,98%) e concentra 5 focos erosivos ao longo das margens do Córrego Taquaral. 

O núcleo VII de criticidade média abrange 11,350km² (2,57%) e concentra 4 

focos erosivos, localizando-se na porção Leste de Goiânia nas margens dos Córregos 

Buriti e Água Branca, exatamente nas áreas de criticidade Alta do ano de 1992 e 2002. 

Apesar do núcleo VIII ser o terceiro maior em termos de área, com 45,714km² 

(10,35%), os 6 (8%) focos erosivos aparecem dispersos em 5 bairros da Região Norte, 

Noroeste e Oeste. O núcleo IX localiza-se às margens dos Córregos Taquaral e 

Rodeio, abrangendo 17,192km² (3,89%) e apresentando 4 (5,33%) focos erosivos 

distribuídos em 4 bairros.  

Tabela 23: Identificação das áreas críticas e núcleos de 2006 

Criticidade Núcleo Localização 
Focos Erosivos Área 

Total % km² % 

Alta 
I Oeste 14 18,66 11,160 2,53 

II Sudoeste 9 12,00 4,79 1,08 

Média a Alta 

III Norte 4 5,33 4,318 0,98 

IV Noroeste 2 2,67 11,833 2,68 

V Oeste 7 9,33 9,129 2,07 

VI Sudoeste 5 6,67 13,17 2,98 

Média 

VII Leste 4 5,33 11,35 2,57 

VIII 
Norte, Noroeste e 

Oeste 
6 8,00 45,714 10,35 

IX Sudoeste 4 5,33 17,192 3,89 

Baixa a Média X 

Sudeste, Leste, 

Norte, Nordeste, 

Noroeste, Oeste e 

Sudoeste 

20 26,67 182,417 41,31 

Muito Baixa XI 

Centro, Nordeste, 

Norte, Oeste e 

Sudoeste 

0 0,00 130,541 29,56 

Total  75 100 441,614 100 

Fonte: MUBDG (2017) 

A distribuição dos focos e respectivos núcleos de criticidade, quando 

comparadas aos usos do solo urbano relatados no capítulo anterior, permitem supor 

que as áreas em consolidação e/ou consolidadas possuem menor concentração de 

focos erosivos, do que as de maior concentração de focos, que correspondem às áreas 

inconsolidadas e, por essa razão, não são de Alta criticidade. 
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   Figura 35: Isodensidade de Focos Erosivos da Macrozona Construída em 2006 

 

    Fonte: MUBDG (2017) 
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Desse modo, observou-se as áreas de criticidade Baixa a Média e Muito 

Baixa núcleos que ocupam as porções da região Sudeste, Leste, Norte, Nordeste, 

Noroeste, Oeste, Sudoeste e Sul, que se distinguem apenas pelo tamanho da área e 

pela quantidade de focos erosivos, em sua maioria consolidadas e em processo de 

consolidação, a saber: o núcleo X abrange 182,417km² (41,31%) e apresenta 20 

(26,67) focos erosivos dispersos em 20 bairros de Goiânia; o núcleo XI ocupa 

130,541km² (29,56%), mas sem nenhum foco erosivo. 

Apesar da notável diminuição de 75 focos erosivos em 2006 para 30 focos em 

2011, a Tabela 24 e a Figura 36 mostram apenas 1 núcleo de criticidade Alta, mas 3 

núcleos de criticidade Média a Alta e 3 núcleos de criticidade Média para o ano de 

2011. Assim, houve aumento de 1 núcleo de criticidade Baixa a Média em 2006 para 3 

núcleos de criticidade Média a Alta em 2011. Ainda de acordo com a Tabela 24, o 

núcleo I abrange 28,130km² (6,37%) e contem 8 (26,67%) focos erosivos distribuídos 

em 6 bairros localizados na porção Centro-Oeste e Oeste de Goiânia, especificamente 

às margens do Córrego Anicuns. Acrescente-se que o núcleo I em 2011 situava-se em 

área que apresentava criticidade Muito Baixa e Baixa no ano de 1992, 2002 e 2006, o 

que leva a pressupor um aumento da criticidade nessa área em 2011. 

Tabela 24: Identificação das áreas críticas e núcleos de 2011 

Criticidade Núcleo Localização 
Focos Erosivos Área 

Total % km² % 

Alta I Oeste 8 26,67 28,130 6,37 

Média a Alta 

II Leste 2 6,67 10,267 2,32 

III Noroeste 2 6,67 2,294 0,52 

IV Oeste 2 6,67 21,711 4,92 

Média 

V Leste 1 3,33 18,878 4,27 

VI Noroeste e Oeste 4 13,33 61,422 13,91 

VII Sudoeste 2 6,67 11,388 2,58 

Baixa a Média 

VIII Sudeste 1 3,33 9,116 2,06 

IX Leste 2 6,67 30,097 6,82 

X 
Norte, Noroeste e 

Oeste 
6 20,00 87,855 19,89 

Muito Baixa XI 

Sudeste, Leste, 

Nordeste, Norte, 

Centro, Centro-

Sudoeste e Sul 

0 0,00 160,456 36,33 

Total 30 100 441,614 100 

Fonte: MUBDG (2017) 
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Figura 36: Isodensidade de Focos Erosivos da Macrozona Construída em 2011 

 

Fonte: MUBDG (2017) 
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Com base nos dados da Tabela 24, ainda é possível perceber em 2011 a 

ocorrência de 3 núcleos de Média a Alta criticidade, a saber: o núcleo II com 

10,267km² (2,32%) e 2 (6,67%) focos de um total de 30 identificados nesse ano, 

situados na margem direita do Rio Meia Ponte, Leste de Goiânia; o núcleo III 

correspondente a 2,294km² (0,52%) contendo 2 (6,67%) focos erosivos que  se situava 

isolado na porção Noroeste, na bacia do afluente do Córrego Pinguela Preta; e o 

núcleo IV com 21,711km² (4,92%) e 2 (6,67%) focos erosivos, situado na porção 

Oeste às margens do Córrego Taquaral e Macambira. 

Por outro lado, verifica-se na Figura 36 a ocorrência de 3 núcleos de criticidade 

Média. O primeiro, representado pelo núcleo V, abrange 18,878km² (4,27%) com 1 

(3,33%) foco erosivo, e se localiza na porção Leste às margens do Córrego Palmito. O 

núcleo VI correspondente a 61,422km² (13,91%) concentrava 4 (13,33%) focos 

erosivos situados às margens do Ribeirão Caveiras. E o núcleo VII, que representava 

11,388km² (2,58%) com 2 (6,67%) focos erosivos localizados às margens do Córrego 

Rodeio, em que uma área parcial deste núcleo correspondia a criticidade Média a Alta 

e Alta no ano de 2006.  

De modo distinto, a criticidade Média a Baixa é representada na Figura 36 

por 3 núcleos (VIII a X). O primeiro, na porção Sudeste às margens do Rio Meia 

Ponte com apenas 1 (3,33%) foco erosivo em uma área de 9,116km² (2,06%). O 

segundo, localizado na porção Centro-Leste, entre o Córrego Ladeira, o Botafogo e o 

Rio Meia Ponte, com 2 (6,67%) focos erosivos dispersos numa área de 30,097km² 

(6,82%). O terceiro, correspondente às regiões Norte, Noroeste, Centro-Oeste e Oeste 

de Goiânia, representando 87,855km² (19,89%) com 6 (20%) focos erosivos dispersos. 

Com criticidade Muito Baixa, o núcleo XI, compreende a maior parcela territorial com 

160,456km² (36,33%) e não apresenta nenhum foco erosivo.  

A Tabela 25 e a Figura 37 mostram as isodensidade dos 29 focos e sua 

localização na área urbana no ano de 2016, nas quais pode-se constatar que a área de 

criticidade Alta localiza-se na porção Sudoeste, às margens do Córrego Rodeio e do 

Baliza. Acrescente-se ainda o núcleo I que abrange 6,968km² (1,58%) e contém 6 

(20,68%) focos erosivos nesse ano. Com base na Tabela 25, é possível constatar a 

ocorrência de 3 núcleos de criticidade Média a Alta, nas quais estão localizados na 

porção Norte, entre o Rio Meia Ponte e o Ribeirão Caveiras, na porção Oeste, entre o 

Córrego Cavalo Morto e Ribeirão Anicuns, e a Sudoeste, entre o Córrego Rodeio e o 
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Baliza. O núcleo II abrange 16,187km² (3,67%) com 3 (10,34%) focos erosivos; o 

núcleo III abrange 24,477km² (5,54%) com 5 (17,24%) focos erosivos, situados na 

área de criticidade Alta já identificada em 2011. O núcleo IV não representa nenhum 

foco erosivo, mas abrange uma área de 7,008km². 

Fonte: MUBDG (2017) 

Em 2016 a situação como um todo é a menos grave de todas e muito próxima 

daquela de 2011, o que indica que desde 2006 o processo diminuiu sensivelmente em 

densidade de focos, embora o número total de focos não tenha mudado 

significativamente (30 para 29). Verifica-se a ocorrência de 3 núcleos de criticidade 

Média (Figura 37 e Tabela 25). O núcleo V, abrange 8,214km² (1,86%) com 2 (6,9%) 

focos erosivos, localizado na porção Leste às margens do Córrego Ladeira e do Abel. 

O núcleo VI, abrange 25,674km² (5,81%) com 2 (6,9%) focos erosivos situados entre 

o Ribeirão Caveiras e Rio Meia Ponte, ao Norte. Nota-se que nesta mesma área, em 

2006 ocorria a criticidade Alta, o que indica uma redução na densidade de focos 

erosivos. O núcleo VII contendo 7 (24,14%) focos erosivos distribuídos em 42,934km² 

(9,72%) situa-se às margens do Córrego Taquaral e Ribeirão Anicuns.  

As áreas de criticidade Baixa a Média totalizam 122,638km² (27,77%) e 

contém 4 (13,80%) focos erosivos dispersos nas porções Sudeste, Leste e Nordeste. A 

criticidade Baixa pode ser observada nas porções Central, Sul, Leste e extremo Norte 

Tabela 25: Identificação das áreas críticas e núcleos de 2016 

 
Criticidade Núcleo Localização 

Focos Erosivos Área 

 Total % km² % 

 Alta I Sudoeste 6 20,68 6,968 1,58 

 

Média a Alta 

II Norte 3 10,34 16,187 3,67 

 III Oeste 5 17,24 24,477 5,54 

 IV Sudoeste 0 0,00 7,008 1,59 

 

Média 

V Leste 2 6,90 8,214 1,86 

 VI Norte 2 6,90 25,674 5,81 

 VII Oeste e Sudoeste 7 24,14 42,934 9,72 

 

Baixa a Média 

VIII Sudeste 2 6,90 17,595 3,98 

 

IX 

Leste, Norte, 

Noroeste, Oeste e 

Sudoeste 

2 6,90 105,043 23,79 

 

Muito Baixa XI 

Centro, Sul, Centro-

Leste, Norte e 

Nordeste. 

0 0,00 187,514 42,46 

 Total 29 100 441,614 100 
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Figura 37: Isodensidade de Focos Erosivos da Macrozona Construída em 2016 

 

 Fonte: MUBDG (2017)
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da área urbana de Goiânia, sem densidade de focos erosivos. Convém observar que a 

criticidade Muito Baixa e Baixa a Média dominam a área urbana, sugerindo que a 

situação foi controlada. 

Comparando-se todos os anos selecionados pode-se observar que as áreas de 

maior criticidade parecem se deslocar do sudeste para o norte e posteriormente para o 

sudoeste, representado uma espécie de arco para oeste. A evolução espacial dos 

núcleos de criticidade Alta, Média a Alta, Média, Média a Baixa e Baixa parecem 

obedecer a um movimento preferencial no sentido Sudeste - Leste no ano de 1992 em 

direção a Noroeste em 2002 e 2006 e, posteriormente para Oeste em 2011 e Sudoeste -

Sul em 2016. Paralelamente o nível de criticidade também diminuiu. 

Em síntese as isodensidade dos focos erosivos parecem acompanhar as fases da 

urbanização expostas no capítulo 4 anterior, pois à medida em que a região Leste se 

consolida, a área crítica para leste aumenta de dimensão e novas concentrações de 

focos erosivos surgem nos eixos de expansão Norte, Noroeste e Sudoeste, enquanto 

onde estavam antes diminuem a criticidade passando a média e mesmo média a baixa 

ou até desaparecendo. Nota-se que a área Centro-Sul e Sul de Goiânia não 

apresentaram criticidade Alta e Média a Alta em 1992 e 2016, o que provavelmente 

tem a ver com o processo de ocupação da área, sobretudo entre 1960 a 1980.  

5.3. RELAÇÕES ENTRE FOCOS EROSIVOS, MEIO FÍSICO E ERODIBILIDADE 

As relações dos focos erosivos com os componentes do meio físico são aqui 

tratadas inicialmente de modo individual e, posteriormente de modo integrado, após o 

que a suscetibilidade erosiva é analisada e discutida para verificar se os focos ocorrem 

ou não em áreas de maior suscetibilidade erosiva. 

- Focos erosivos x Geologia 

A Tabela 26 apresenta o número de focos erosivos nos anos estudados e 

permite constatar que Grupo Araxá – B (NPab), aparece em todos os anos analisados, 

como o substrato geológico que concentra a maior parte dos focos erosivos, numa área 

de 237,630km² que corresponde a 57,31% da área da Macrozona Construída. Os 

bairros mais afetados encontram-se nas seguintes porções: Central, Sul, Sudeste, 

Leste, Sudoeste e parcialmente Oeste.  



143 

 

O Complexo Granulítico Anápolis Itauçu – Associação Ortogranulitos 

(NP2aio) é o segundo grupo de substratos com maior concentração de focos erosivos, 

exceto em 2016, e corresponde a 135,387km² representando 32,65% da área total da 

Macrozona Construída, que domina nos bairros das zonas Nordeste, Norte, Noroeste e 

Oeste, especificamente às margens dos Ribeirões Anicuns e Caveiras. Juntos, os dois 

complexos equivalem a quase 90% da área total da atual Macrozona Construída e 

quase 70 % do total de focos erosivos. 

O Complexo Granulítico Anápolis-Itauçu: Supercrustais (NP2ais) é o terceiro 

em concentração de focos erosivos que ocorre numa porção situada entre a zona Oeste 

e a Noroeste da área urbana, abrangendo 39,579km² (9,55%) e 4 focos (quase 14 %). 

Ao correlacionar os focos erosivos mapeados por ano, a situação praticamente se 

repete, embora o número de focos reduza e sua participação também, saindo de cerca 

de 57% em 1992 para 40% em 2011, aumentando em 2016 para mais de 58%, 

observando-se que esta é a maior porcentagem de todos os anos (Tabela 26) 

Tabela 26: Concentração de Focos erosivos por Litologia de 1992 a 2016. 

Litologia 
Área 1992 2002 2006 2011 2016 

km² Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Depósitos 

Aluvionares 
27,809 10 8,93 7 8,33 9 12,00 2 6,67 3 10,34 

Grupo Araxá B 237,630 63 56,25 46 54,76 32 42,67 12 40,00 17 58,62 

Complexo 

Granulítico 

Anápolis-Itauçu: 

Ortogranulitos 

135,387 28 25,00 21 25,00 24 32,00 9 30,00 4 13,79 

Complexo 

Granulítico 

Anápolis-Itauçu: 

Supercrustais 

39,579 11 9,82 10 11,90 10 13,33 7 23,33 5 17,24 

Complexo 

Granulítico 

Anápolis-Itauçu: 

Supercrustais - 

Quartzito 

0,553 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 112 100 84 100 75 100 30 100 29 100 

Fonte: adaptado de RADAMBRASIL (1983); MUBDG (2017). 

As demais litologias apresentam poucos focos erosivos em todos os anos 

analisados como é o caso dos Depósitos Aluvionares (Q2a), o quarto em tamanho de 

área (27,809km², isto é, 6,71%) com cerca de 10% dos focos que se situam ao longo  
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   Figura 38: Litologia e Focos Erosivos na Mzo. Construída de Goiânia 

 

Fonte: adaptado de RADAMBRASIL (1983); MUBDG (2017). 
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das Planícies de inundação do Rio Meia Ponte, do Ribeirão João Leite e parcialmente 

do Ribeirão Anicuns. É importante assinalar que Complexo Granulítico Anápolis-

Itauçu: Supercrustais - Quartzito (NP2aisqt) corresponde à menor área com 0,553km² 

(0,13%) a Nordeste e não apresenta nenhum foco erosivo em todos os anos. 

Analisando ano a ano, pode-se constatar no ano de 1992 que 63 (56,26%) dos 

112 focos erosivos identificados ocorriam em rochas do Grupo Araxá – Unidade B 

(NPab), principalmente na porção Leste, na qual corresponde ao principal eixo de 

ocupação em 1992 (Figura 38). A segunda maior concentração de focos erosivos, isto 

é, 28 (25%) se dava em superfícies do Complexo Granulítico Anápolis-Itauçu 

Associados à Ortogranulitos (NP2aio) distribuído as margens do Córrego Caveiras. 

Além disso, observa-se que a terceira maior contração se dá no Complexo Granulítico 

Anápolis-Itauçu: Supercrustais com 11 (9,82%) focos erosivos, seguidos dos 

Depósitos Aluvionares com 10 (8,93%). 

Em 2002 é possível constatar que 46 (54,76%) de 84 focos erosivos ocorriam 

em rochas do Grupo Araxá – Unidade B (NPab), e se situam próximos às cabeceiras 

de drenagem dos Córregos Taquaral, Macambira, Botafogo e Baliza, especialmente na 

região Leste às margens dos Córregos Buriti e Água Branca. A segunda maior 

concentração de focos erosivos, isto é, 21 (25%) se dá em superfícies do Complexo 

Granulítico Anápolis-Itauçu Associado à Ortogranulitos (NP2aio). O Complexo 

Granulítico Anápolis-Itauçu Supercrustais (NP2ais) contém 11 (9,82%) dos focos 

erosivos da área urbana. É importante destacar que 7 (8,33%) dos 84 focos erosivos, 

ocorrem nos Depósitos Aluvionares (Q2a) se concentram especificamente às margens 

do Ribeirão Anicuns a Centro-Norte e as margens do Rio Meia Ponte na porção Leste.  

A Figura 38 e Tabela 26 mostram que 32 (42,67%) de 75 focos erosivos 

identificados em 2006 também ocorrem em rochas do Grupo Araxá – Unidade B 

(NPab), e se situam próximos às cabeceiras de drenagem dos Córregos Taquaral, 

Macambira e Botafogo, principalmente na região Sudoeste às margens do Córrego 

Baliza. É possível, ainda, observar que a segunda maior concentração de focos 

erosivos se dá no Complexo Granulítico Anápolis-Itauçu associados à Ortogranulitos 

(NP2aio) encontravam-se 24 (32%) dos focos erosivos. Por outro lado, observa-se que 

o Complexo Granulítico Anápolis-Itauçu Supercrustais (NP2ais) continha 10 (13,33%) 

focos erosivos, concentrados próximos às cabeceiras de drenagem do Córrego Capim e 
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Ribeirão Anicuns. Além disso, verifica-se que 9 (12%) dos focos erosivos estão 

dispersos nos Depósitos Aluvionares (Q2a). 

Os focos erosivos mapeados no presente trabalho para o ano de 2011 (Figura 

38) permitem constatar que se localizam, em sua maioria, novamente em rochas do 

Grupo Araxá – Unidade B (NPab), a qual contém 12 (40%) dos 30 focos identificados 

nesse ano e se concentram próximos aos Córregos Taquaral, Macambira e Rodeio. A 

segunda maior concentração de focos erosivos se dá no Complexo Granulítico 

Anápolis-Itauçu Associado à Ortogranulitos (NP2aio) que contém 9 (30%) dos 30 

focos mapeados. Observa-se também que o Complexo Granulítico Anápolis-Itauçu 

Supercrustais (NP2ais) contém 7 (23,33%) focos erosivos concentrados próximos às 

cabeceiras de drenagem do Ribeirão Anicuns. E verifica-se que apenas 2 (6,67%) dos 

30 focos erosivos concentram-se nos Depósitos Aluvionares (Q2a), na porção Leste, 

próximo ao Rio Meia Ponte. 

Em 2016 (Figura 38 e Tabela 26) foram identificados apenas 29 focos 

erosivos, que na maior parte também ocorrem sobre rochas do Grupo Araxá – Unidade 

B (NPab), mas chama a atenção que 17 (58,62%) dos 29 focos se situam na periferia 

da área urbana de Goiânia, a Sudeste, a Leste, a Oeste e a Sudoeste. A segunda maior 

concentração de focos erosivos se dá no Complexo Granulítico Anápolis-Itauçu 

Supercrustais (NP2ais) com 5 (17,24%) dos 29 focos, que se situam nas porções Leste, 

Nordeste e Oeste. É possível observar, pela primeira vez, que entre 1992 a 2016, que o 

Complexo Granulítico Anápolis-Itauçu Associado à Ortogranulitos (NP2aio) 

concentra a terceira maior quantidade de focos erosivos, isto é, 4 (13,49%) localizados 

próximos aos Ribeirões João Leite, Pedreira, Anicuns e Caveiras. Apenas 3 (10,34%) 

dos 29 focos erosivos de 2016 se encontram nos Depósitos Aluvionares (Q2a), 2 ao 

Norte e 1 na região Leste. 

Em geral, para todos os anos verifica-se o predomínio de focos erosivos em 

rochas do Grupo Araxá (NPab). Nesse sentido, é importante destacar que os autores, 

como Nascimento (1992), Nascimento & Sales (1994), Santos (1997) e Faria (2007)  

afirmam que a xistosidade presente no Grupo Araxá B condiciona os processos 

erosivos em Goiânia, devido ao grande número de ocorrências erosivas presentes 

nesse Grupo. No entanto, é importante acrescentar que as falhas também parecem 

condicionar zonas preferenciais de escoamento concentrado das águas pluviais, como 

representadas no mapa geológico do capitulo de caracterização da área de estudo 
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(rever Figura 05). Por outro lado, convém lembrar que as rochas do Grupo Araxá 

(NPab) ocupam a maior área de Goiânia com 237,630km² (57,31%), e aonde o 

processo de ocupação se deu primeiro, além de ter sido de forma rápida e sem o 

planejamento adequado, especialmente de infraestrutura, desrespeitando até mesmo o 

próprio Plano Diretor da época. 

O mesmo ocorre com o Complexo Granulítico Anápolis Itauçu Associado à 

Ortogranulitos (NP2aio), cuja área é a segunda em dimensão com 135,387km² 

(32,65%) e também em focos erosivos, com exceção para o ano de 2016 como 

relatado. Acrescente-se que é importante destacar que a área que compreende o 

Complexo Granulítico Anápolis Itauçu Associado à Ortogranulitos (NP2aio) 

corresponde à área de expansão urbana entre os anos de 1980 e 2000. Deve-se destacar 

que o Complexo Granulítico Anápolis-Itauçu Associado a Supercrustais (NP2ais), em 

todos os anos apresentou o predomínio de focos erosivos, quando comparado aos 

Depósitos Aluvionares (Q2a), embora a dinâmica territorial de ambos sejam próximas, 

com diferença de apenas 11,770km² (2,84%). O Complexo Granulítico Anápolis-

Itauçu: Supercrustais – Quartzito não apresentou nenhum foco erosivo.  

- Focos erosivos x Geomorfologia  

A Figura 39 e a Tabela 27 apresentam os números de focos erosivos nos anos 

estudados e permite constatar que o maior número de focos erosivos predomina na 

unidade geomorfologia de Fundos de Vale. Ainda que este número tenha reduzido 

gradativamente de ano para ano, iniciado com 63 (56,25%) focos em 1992 e reduzido 

a 16 (55,17%) em 2016. É importante destacar que está subunidade localiza-se 

próxima aos cursos d’água, onde o lençol freático é mais raso e declividades 

superiores a 8%.  

O Planalto dissecado de Goiânia associado a superfícies convexas e aguçadas é 

o segundo subunidade com maior concentração de focos erosivos, exceto em 2016, e 

juntas correspondem a terceira maior unidade com 99,727km² representando 24,05% 

da área total da Macrozona Construída, que domina a Norte na nascente do Ribeirão 

João Leite e a Oeste as margens do Ribeirão Anicuns. O Planalto Embutido de 

Goiânia de superfícies convexas e tabulares é o terceiro em número de focos erosivos 

de 1992 e de 2006 a 2016, na qual predomina em 146,661km² (35,37%) da Macrozona 

Construída, especialmente na porção Norte e Sul. 
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As Chapadas de Goiânia de superfície rampeada e de forma aguçadas, estas 

localizadas na porção Oeste e Sudoeste apresentam os menores números de focos 

erosivos em todos os anos, exceto de 1992 a 2006. O mesmo ocorre com os Terraços e 

Planícies da Bacia do Rio Meia Ponte, cuja área corresponde a 19,083km² (4,6%) da 

área total da Mzo. Construída e apresenta os menores números de focos erosivos nos 

anos de 2006, 2011 e 2016.  

A Figura 39 e Tabela 27 mostram 63 (56,25%) dos 112 focos mapeados em 

1992, concentrados na subunidade de Fundos de Vale, correspondentes a uma área de 

104,563km² (25,22%) da área da Macrozona Construída, localizados as margens dos 

canais hídricos, especialmente do Ribeirão Anicuns, Caveiras, Meia Ponte e Córregos 

Buriti e Água Branca. Por outro lado, observa-se ainda em 1992, que as superfícies do 

Planalto Dissecado de Goiânia somam 25 (22,32%) focos, sendo 19 (16,96%) em 

superfícies convexas e as superfícies aguçadas apenas 6 (5,36%) focos. 

Tabela 27: Geomorfologia e Focos erosivos na Macrozona Construída de Goiânia 

Unidade Subunidade 

Focos Erosivos 

1992 2002 2006 2011 2016 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Planalto 

Dissecado 

de Goiânia  

Superfícies 

Aguçadas 
6 5,36 6 7,14 4 5,33 6 20,00 3 10,34 

Superfícies 

Convexas 
19 16,96 11 13,10 11 14,67 2 6,67 1 3,45 

Planalto 

Embutido 

de Goiânia  

Superfícies 

Convexas 
8 7,14 7 8,33 6 8,00 1 3,33 5 17,24 

Superfície 

Tabulares 
3 2,68 0 0,00 0 0,00 1 3,33 0 0,00 

Chapadas 

de Goiânia 

Superfície 

Rampeada 
1 0,89 3 3,57 3 4,00 0 0,00 2 6,90 

Superfícies 

Aguçadas 
1 0,89 5 5,95 2 2,67 0 0,00 1 3,45 

Terraços e 

Planícies da 

Bacia do 

Rio Meia 

Ponte  

Terraços 

Fluviais 
1 0,89 0 0,00 2 2,67 0 0,00 0 0,00 

Planícies 

Fluviais 
10 8,93 4 4,76 1 1,33 0 0,00 1 3,45 

Fundos de 

Vale  

Fundos de 

Vale 
63 56,25 48 57,14 46 61,33 20 66,67 16 55,17 

Total - 112 100 84 100 75 100 30 100 29 100 

Fonte: MUBDG (2017) 

O terceiro maior número de focos no ano de 1992, isto é 11 (9,82%), se dá na 

unidade geomorfológica das superfícies do Planalto Embutido de Goiânia e dos
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Figura 39: Geomorfologia e Focos Erosivos na Mzo. Construída de Goiânia  

Fonte: CASSETI (1992); MUBDG (2017) 
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Terraços e Planícies da Bacia do Rio Meia Ponte. Na superfície convexa do Planalto 

Embutido concentram-se 8 (7,14%) focos, enquanto que em superfícies tabulares 

localizadas em topografias planas na porção Central da Mzo. Construída, apresentam 

apenas 3 (2,68%) focos.  Além disso, a unidade dos Terrraços e Planícies somam 11 

focos, sendo que 10 (8,93%) focos ocorrem na subunidade das Planícies Fluviais e 

apenas 1 (0,83%) foco nos Terraços Fluviais. As Chapadas de Goiânia apresentaram o 

menor número de focos erosivos.  

Em 2002 é possível constatar que 48 (56,25%) dos focos erosivos ocorrem 

em Fundos de Vale, principalmente as margens do Córrego Buriti e Água Branca à 

Leste da Mzo. Construída de Goiânia. O segundo maior número de focos, isto é 17 

(20,24%), se dão na unidade do Planalto Dissecado de Goiânia nas proximidades do 

Ribeirão Caveiras, sendo que 11 (13,10%) focos ocorrem em superfícies em 

convexizadas e outros 6 (7,14%) focos em superfícies aguçadas.  

Observa-se ainda que unidade geomorfológica das Chapadas de Goiânia 

concentram 8 (9,52%) focos erosivos, sendo 5 (5,95%) focos ocorrem em formas 

aguçadas e outros 3 (3,57%) em superfície rampeada. Ainda no ano de 2002, pode-se 

constatar as seguintes subunidades geomorfológicas com os menores números de 

focos erosivos, a saber: A superfície convexa do Planalto Embutido de Goiânia com a 

ocorrência de 7 (8,33%) focos e, respectivamente, a Planície Fluvial da Bacia do Rio 

Meia com 4 (4,76%) focos.  

A Figura 39 e a Tabela 27 mostram que predominavam 46 (61,33%) de 75 

focos erosivos mapeados no ano de 2006 na unidade geomorfológica de Fundos de 

Vales e 15 (20%) focos no Planalto Dissecado de Goiânia. Apesar da baixa 

suscetibilidade a erosão na unidade do Planalto Embutido, cujas declividades são 

inferiores a 8% observa-se a concentração de 6 (8%) focos, enquanto que as Chapadas 

de Goiânia e os Terraços e Planícies Fluviais da Bacia do Rio Meia Ponte com 

declividades que variam de 0 a 20%, apresentam 5 (6,67%) e respectivamente 3 (4%) 

focos erosivos.  

Não obstante dos anos anteriores, pode-se constatar que a unidade 

geomorfológica de Fundos de Vale apresenta 20 (66,67%) dos 30 focos erosivos 

mapeados em 2011. Além disso, verifica-se que predominam na porção Norte, Centro-

Oeste e Oeste na Mzo. Construída de Goiânia. O Planalto Dissecado de Goiânia é o 
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segundo em concentração, com 6 (20%) focos em associado a superfícies convexas e 2 

(6,67%) focos em superfícies aguçadas, totalizando 8 (26,67%) dos focos.  

Ainda em 2011, verifica-se uma baixa concentração de focos erosivos no 

Planalto Embutido de Goiânia, sendo mapeados 1 (3,33%) foco em superfície convexa 

e 1 (3,33%) foco em superfície tabular. É importante destacar que não foram 

identificados focos erosivos em superfícies das unidades de Terraços e Planícies 

Fluviais da Bacia do Rio Meia Ponte e em Chapadas de Goiânia.   

A Figura 39 e a Tabela 27 mostram 29 focos erosivos identificados em 2016, 

nas quais 16 (55,17%) focos localizam-se nos Fundos de Vale, especialmente na 

região Oeste e Sudoeste da Mzo. Construída. Por outro lado, constata-se a ocorrência 

do segundo maior número de focos, isto é 5 (17,24%), em superfícies convexizadas do 

Planalto Embutido e o terceiro com 4 (13,79%) focos no Planalto Dissecado de 

Goiânia. Destaca-se a ocorrência de 3 (10,34%) focos em Chapadões de Goiânia e 

apenas 1 em Planícies Fluviais da Bacia do Rio Meia Ponte.  

Em geral, para todos os anos verifica-se o predomínio de focos erosivos na 

unidade geomorfológica de Fundos de Vales. Nesse sentido, é importante destacar que 

os autores, como Nascimento (1992; 1993), Nascimento & Sales (1994), Santos 

(1997) e Faria (2007) afirmam que a posição topográfica em declives de 8 a 20%, a 

proximidade com o lençol freático somado a concentração dos fluxos superficiais, 

condicionam os processos erosivos em Goiânia. Por outro lado, convém lembrar que 

as superfícies do Planalto Embutido e Dissecado juntos ocupam a maior área de 

Goiânia com 246,388km² (59,42%), e concentram o segundo e terceiro maior número 

de focos erosivos em todos os anos. Contudo é importante destacar que processo de 

ocupação se deu primeiro nestas áreas, de forma rápida e sem o planejamento 

adequado. 

- Focos erosivos x Classes de Relevo e Declividade  

A Tabela 28 apresenta a distribuição de focos erosivos por unidade de relevo. 

É importante destacar que foram estabelecidas as seguintes classes: 0–3% (Plano); 3-

8% (Suave Ondulado); 8-20% (Ondulado); 20-45% (Forte Ondulado); e 45-75% 

(Montanhoso). Ainda na Tabela 28 pode-se perceber que a maior concentração de 

focos erosivos em todos os anos se dá em relevo do tipo ondulado, ainda que seu 

número tenha reduzido gradativamente de ano para ano, iniciado em 1992 com 55 
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focos e reduzido a 15 em 2016. O mesmo comportamento ocorreu com o relevo do 

tipo suave ondulado e forte ondulado. O relevo do tipo plano apresenta uma 

diminuição notável de 10 focos erosivos em 1992 para 4 em 2002, aumentando 

novamente em 2006 para 12 focos e reduzindo para 1 em 2011 e 3 focos em 2016. 

A Figura 40 e a Tabela 28 permitem perceber que em 1992 as erosões 

mapeadas predominam em relevo do tipo ondulado, classe esta de relevo que 

corresponde apenas a 70,04km² (15,88%) da área urbana com o predomínio de 55 

(49,11%) dos 112 focos erosivos identificados, a qual se concentra principalmente na 

porção Leste, às margens do Córrego Água Branca e Buriti. Por outro lado, observa-se 

que em relevos do tipo suave ondulado predominam 38 (33,93%) dos focos erosivos, 

enquanto que em relevos planos e forte ondulados há uma menor concentração dos 

focos, sendo que o primeiro concentra 10 (8,93%) focos e o segundo 9 (8,04%). 

Tabela 28: Focos erosivos por unidade de relevo e declividade de 1992 a 2016 

Relevo 
Área 

km² 

Focos Erosivos 

1992 2002 2006 2011 2016 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Plano 131,37 10 8,93 4 4,76 12 16 1 3,33 3 10,34 

Suave Ondulado 232,75 38 33,93 27 32,14 25 33 11 36,67 9 31,03 

Ondulado 70,04 55 49,11 49 58,33 34 45 15 50,00 15 51,72 

Forte Ondulado 7,24 9 8,04 4 4,76 4 5 3 10,00 2 6,90 

Total de Focos - 112 100 84 100 75 100 30 100 29 100 

Fonte: MDT (2006) 

A Figura 40 mostra que em 2002 a distribuição dos 84 focos erosivos deu-se 

de modo similar ao ano de 1992. Desse modo, 49 focos erosivos foram situados em 

superfícies onduladas, ou seja, cerca de 60%, que se situam principalmente na região 

Leste, Noroeste e Oeste, nas proximidades dos Ribeirões Anicuns e Caveiras. Em 

relevo do tipo suave ondulado há um predomínio de 27 (32,14%) dos focos erosivos 

entre declividades de 0 a 3% e 8 a 20%, em sua maioria posicionados a meia encosta 

por toda a Macrozona Construída.  

Em 2002, ainda é possível observar que 4 (4,76%) focos erosivos ocorrem em 

relevos planos e situam-se próximos ao Ribeirão Caveiras (1 foco), Planície de 

Inundação do Rio Meia Ponte e/ou Depósitos Aluvionares (2) e a Sudoeste próximo ao 

Córrego Barreiro (1). E 4 (4,76%) focos erosivos encontram-se em relevos fortemente 

ondulados, 2 focos situados na região Leste (Cabeceira do Córrego Palmito e Afluente 
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Figura 40: Revelo, Declividade e Focos Erosivos na Macrozona Construída de Goiânia. 

 

Fonte: MUBDG (2017) 
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do Rio Meia Ponte) e (2) focos a Sudeste (Córrego Gameleira e cabeceira do afluente 

do Córrego Barreiro). Além disso, em superfície fortemente ondulada pode-se 

constatar a ocorrência de apenas 4 (5,33%) focos erosivos situados a Leste no Córrego 

Buriti (1 foco) e a Noroeste próximo aos Ribeirões Caveiras (1), Anicuns (1) e 

Córrego do Capim (1). 

No ano de 2011 (Figura 40 e Tabela 28) foram identificados 30 focos erosivos, 

nas quais 15 (51,72%) focos situavam-se em relevo ondulado, às margens do Ribeirão 

Caveiras, Pinguela Preta, Caveiras Taquaral, Ladeira e Rodeio. Constatou-se a 

ocorrência de 11 (36,67%) focos erosivos em terrenos suave ondulados na 

proximidade do Córrego Macambira e do Rio Meia Ponte na porção Leste e ao Norte, 

e do Córrego Caveiras a Noroeste. Observa-se 3 (10%) focos erosivos em declividades 

de 20 a 45%, portanto em relevo fortemente ondulado, situados próximo às cabeceiras 

de canais fluviais do Ribeirão Caveiras. Em relevo do tipo plano foi constatado apenas 

1 (3,33%) foco erosivo, situado em declividade de 0 a 3%, próximo às margens do 

Ribeirão Caveiras a Noroeste. É importante destacar que no ano de 2011 a 

concentração de focos erosivos em relevo plano é inferior à ocorrência de focos em 

superfícies fortemente onduladas. 

Em 2016 a distribuição dos 29 focos erosivos deu-se de modo similar ao ano de 

2011. Desse modo, foram constatados 15 focos erosivos em superfícies onduladas, ou 

seja, cerca de 50% do total, os quais se distribuem principalmente na região Oeste e 

Sudoeste, nas proximidades dos Córregos Taquaral, Anicuns, Cavalo Morto, Rodeio e 

Baliza. Por outro lado, em relevo suave ondulado há 9 (31,03%) focos erosivos 

situados entre declividades de 3 e 8% na porção Leste, Nordeste e Oeste. Observa-se o 

aumento de 1 foco em 2011 para 3 (10,34%) focos erosivos em 2016, todos  situados 

em terrenos planos, na planície do Rio Meia Ponte ao norte (1 foco) e a Sudoeste na do 

Córrego Taquaral (2), enquanto se registra uma diminuição de focos  erosivos 3 (10%) 

em 2011 para 2 (6,9%) em 2016, situados na proximidade do Ribeirão Caveira (1 

foco) e do Anicuns (1) como mostra a Figura 40. 

Em síntese o relevo suave a ondulado é o maior em termos de área com 

232,75km² (52,78%), mas em termos de focos erosivos ocupa a segunda posição em 

todos os anos averiguados. O relevo plano compreende a segunda maior área com 

131,370km² (29,64%) e representa o terceiro maior em quantidade de focos erosivos, 

com exceção para o ano de 2011. Apesar de ser o terceiro em representação de área 
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com 70,04km² (15,88%) o relevo ondulado é o primeiro em ocorrência de focos 

erosivos, com cerca de 50% em todos os anos. Além disso, observa-se que as erosões 

identificadas em relevos ondulados encontram-se em sua maioria próximas aos fundos 

de vale, cuja declividade é de 8 a 20%, localizados entre o topo da encosta e o sopé, 

não raro conectados aos canais de drenagem. 

De menor representatividade, o relevo forte ondulado compreende, em termos 

de área, apenas 7,24km² (1,64%) e representa a menor quantidade de focos erosivos, 

com exceção do ano de 2011, no qual este assume a terceira posição. É importante 

destacar que não foram identificados focos erosivos em relevo montanhoso, cuja 

declividade é superior a 45%. Tais constatações confirmam a literatura citada na 

revisão que sustentou a fundamentação teórica da pesquisa quanto aos condicionantes 

do processo erosivo hídrico. 

- Focos Erosivos x Altitude 

A Tabela 29 apresenta as altitudes em que os focos erosivos ocorrem. Neles 

percebe-se que a concentração de focos erosivos ocorre entre as altitudes de 750 a 

800m, enquanto que altitudes inferiores a 700m e superiores a 850m apresentam 

menor quantidades de focos em todos os anos. Para melhor compreensão e análise, 

foram classificados 6 compartimentos altimétricos, estes compatíveis com a realidade 

da Mzo. Construída. A seguir os dados serão descritos com maior detalhe. 

Pela Tabela 29 pode-se constatar que em 1992 foram mapeados 112 focos 

erosivos (Figura 41), como já exposto, dos quais 68 (60,71%) se concentram em 

altitudes entre 720 a 800m, localizados especificamente nas cabeceiras de drenagem 

dos Córregos Abel, Ladeira, Buriti e Água Branca à Leste e a Oeste próximo ao 

Ribeirão Caveiras e Anicuns. Além disso, constatou-se também a concentração de 17 

(15,18%) focos distribuídos em altitudes de 700 a 720m, situados nas unidades 

geomorfológicas dos Fundos de Vales e Planícies e Terraços Fluviais da Bacia do Rio 

Meia Ponte. Ambos somam 75,89% dos 112 focos. 

 Notou-se ainda em 1992, a ocorrência de 12 (10,71%) focos em altitude de 

800 a 850m, nas cabeceiras de drenagem do Córrego Botafogo, Serrinha, Vaca Brava 

e do Ribeirão Anicuns, como mostra a Figura 41. Por outro lado, 10 (8,93%) focos 

erosivos foram registrados em altitudes de 670 a 700m, localizados a Leste, entre o 

Rio Meia Ponte e ao Centro margens Ribeirão Anicuns. É importante destacar que no 
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ano de 1992, foram identificados apenas 5 (4,46%) focos erosivos em altitudes de 850 

a 920m. 

Tabela 29: Altitude e Focos Erosivos na Macrozona Construída de Goiânia 

Altitude 
Área 

Focos Erosivos 

1992 2002 2006 2011 2016 

km² % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

670-700 15,631 3,77 10 8,93 6 7,14 6 8,00 2 6,67 1 3,45 

700-720 36,218 8,73 17 15,18 10 11,90 10 13,33 3 10,00 3 10,34 

720-750 81,974 19,77 33 29,46 23 27,38 13 17,33 8 26,67 4 13,79 

750-800 149,76 36,11 35 31,25 23 27,38 25 33,33 10 33,33 9 31,03 

800-850 102,019 24,60 12 10,71 15 17,86 12 16,00 7 23,33 9 31,03 

850-920 29,083 7,01 5 4,46 7 8,33 9 12,00 0 0,00 3 10,34 

Total 414,685 100,00 112 100 84 100 75 100 30 100 29 100 

Fonte: MDT (2006) 

Em 2002 é possível constatar o predomínio de 46 (54,76%) focos erosivos 

mapeados em superfícies com altitudes entre 720 a 800m, como mostram a Figura 41 

e a Tabela 29, sendo 23 (27,38%) focos em cotas de 720 a 750m e outros 23 (27,38%) 

focos de 750 a 800m. A segunda maior concentração, isto é, 15 (17,86%) dos focos 

erosivos ocorrem em altitudes de 720 a 750m, sendo que 13 (15,48%) dos 22 focos 

correspondem a altitudes de 800 a 850m e situam-se na nascente do Córrego Botafogo 

e vaca Brava ao Centro-Sul e na porção Sudoeste a margem do Córrego Baliza.  

As Planícies de inundação do Rio Meia Ponte, Ribeirão João Leite e Anicuns 

apresentaram apenas 16 (19,05%) focos erosivos em altitudes de 670 a 720m.  Por 

outro lado, pode-se perceber a concentração de 7 (8,33%) focos erosivos em terrenos 

mais elevados com 850 a 920m, sendo que 4 (4,76%) focos situam-se na porção 

Sudoeste próximo ao Córrego Baliza e outros 3 (3,57%) focos ocorrem isoladamente 

entre o Ribeirão Caveiras e Anicuns.  

Em 2006 foram identificados 75 focos erosivos (Figura 41), sendo que 38 

(50,67%) dos focos concentram em altitudes de 720 a 800m e situam-se ao longo da 

unidade geomorfológica de Fundos de Vales, especificamente próximo dos Córregos 

Cascavel, Taquaral, Macambira e dos Ribeirões Caveiras e Anicuns. De modo similar, 

o ano 2006 apresenta a segunda maior concentração de focos erosivos, ou seja, 12 

(16%) focos em superfícies de altitude entre 800 a 850m. É importante destacar a 

ocorrência de 9 (12%) focos erosivos em altitude superior a 850m, cuja localização se 

dá na porção Sudoeste próximo as nascentes dos Córregos Capão Comprido e Baliza. 
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 Figura 41: Altitude e Focos Erosivos na Mzo. Construída de Goiânia 

 

Fonte: MUBDG (2017)
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Em 2011 foram mapeados 30 focos erosivos (Figura 41 e Tabela 29), nas quais 

18 (60%) dos focos predominam em altitudes entre 720 a 800m, localizadas 

especificamente nos Fundos de Vales próximos aos Córregos Taquaral e Macambira a 

Oeste e nos Ribeirão Anicuns e Caveiras. Também foram constatados a concentração 

de 7 (23,33%) focos distribuídos em altitudes de 800 a 850m as margens do Córrego 

Cavalo Morto e Salinas ao Sudoeste no Córrego Baliza. Predominam ainda a 

concentração de 5 (16,67%) focos em altitude de 670 a 720m e distribuem-se nas 

planícies de inundação do Rio Meia Ponte na porção Noroeste, Norte e Leste. 

Dos 29 focos erosivos mapeados (Figura 41 e Tabela 28) pode-se perceber que 

13 (44,83%) focos situam-se em altitudes entre 720 a 800m, localizadas isoladamente 

a Oeste próximo do Córrego Cavalo Morto e Salinas e ao Norte do Ribeirão João 

Leite. Também foram constatados 9 (31,03%) focos distribuídos em altitudes de 800 a 

850m as margens dos Córregos Taquaral, Rodeio e Baliza a Sudoeste. Seguem-se 

ainda 3 (10,34%) focos em altitudes de 850 a 920m e outros 4 (13,79%) em terrenos 

de 670 a 720m, sobretudo nas planícies de inundação do Rio Meia Ponte na porções 

Noroeste, Norte, Leste e Sudeste. 

- Focos Erosivos x Hidrografia 

No presente item priorizou-se a descrição e comentários sobre as sub-bacias 

hidrográficas em termos da ocorrência de focos erosivos nos anos avaliados. Segundo 

os dados da Tabela 30 pode-se perceber que a sub-bacia dos Ribeirões Anicuns e 

Caveiras concentram o maior número de focos erosivos em 1992, 2002 e 2011, 

enquanto que em 2006 é a sub-bacia do Rio Meia Ponte e em 2016 a sub-bacia do 

Ribeirão Dourados que detêm os maiores números de focos.  

Na Tabela 30 e Figura 42 pode-se perceber que 23 (20,54%) dos 112 focos 

erosivos mapeados em 1992 concentram-se na sub-bacia do Ribeirão Anicuns, situado 

na porção Centro-Oeste e Oeste da atual Macrozona Construída. Observa-se que 

segunda maior concentração, de 20 (17,86%) focos, situa-se na sub-bacia do Ribeirão 

Caveiras na porção Noroeste e Norte da área urbana de Goiânia. A sub-bacia do 

Córrego Água Branca bem como a sub-bacia do Rio Meia Ponte s.s. ambas com 14 

(12,5%), e a sub-bacia do Córrego Ladeira com 13 (11,61%) focos erosivos ocorrem 

concentrações elevadas, porém menos que as anteriores. 
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Por outro lado, verifica-se a concentração de 17 (19,54%) focos erosivos 

nesse mesmo ano de 1992 distribuídos entre as demais sub-bacias: do Ribeirão 

Dourados (4), do Córrego Barreiro (2), da Gameleira (3), do Palmito (4), do Capim 

Puba (1), do Córrego Vaca Brava (1), do Cascavel (1), do Taquaral (1), do Cavalo 

Morto e do Salinas (1), Lajeado Capoeirão (2), Córrego Pipa (1) e São Domingos (1). 

Não foram identificados focos erosivos nas sub-bacias dos Córregos São José, 

Macambira, Samambaia, Pedreira e do Ribeirão João Leite nesse ano de 1992. 

Tabela 30: Distribuição de Focos Erosivos por Sub-bacia Hidrográfica 

Fonte: MDT (2006); MUBDG (2017) 

Em 2002, foram identificados 84 focos erosivos em toda a Macrozona 

Construída (Tabela 30 e Figura 42), sendo que a maior concentração, de 12 (14,29%) 

focos deu-se na sub-bacia do Ribeirão Caveiras seguida pela sub-bacia do Rio Meia 

Sub-bacia 

Focos Erosivos 

1992 2002 2006 2011 2016 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Rib Dourados 4 3,57 7 8,33 10 13,33 2 6,67 6 20,69 

Córr. São José 0 0 0 0,00 1 1,33 1 3,33 1 3,45 

Córr. Barreiro 2 1,79 4 4,76 3 4,00 0 0 1 3,45 

Córr. Gameleira 3 2,68 2 2,38 1 1,33 0 0 0 0 

Córr. Palmito 4 3,57 4 4,76 0 0 1 3,33 0 0 

Córr. Água Branca 14 12,50 8 9,52 2 2,67 0 0 0 0 

Córr. Botafogo 6 5,36 5 5,95 0 0 0 0 0 0 

Córr. Capim Puba 1 0,89 1 1,19 0 0 0 0 0 0 

Córr. Vaca Brava 1 0,89 1 1,19 0 0 0 0 0 0 

Córr. Cascavel 1 0,89 2 2,38 3 4,00 1 3,33 0 0 

Córr. Macambira 0 0 1 1,19 2 2,67 2 6,67 1 3,45 

Córr. Taquaral 1 0,89 3 3,57 8 10,67 1 3,33 3 10,34 

Córr. Cavalo Morto e 

Salinas 
1 0,89 2 2,38 2 2,67 1 3,33 4 13,79 

Rib. Anicuns 23 20,54 8 9,52 9 12,00 8 26,67 2 6,90 

Rib. Caveiras 20 17,86 12 14,29 12 16,00 4 13,33 3 10,34 

Córr. Samambaia 0 0 1 1,19 0 0 0 0 0 0 

Córr. Pedreira 0 0 2 2,38 2 2,67 1 3,33 1 3,45 

Córr. Lajeado 

Capoeirão 
2 1,79 2 2,38 1 1,33 1 3,33 0 0 

Rib. João Leite 0 0 1 1,19 2 2,67 2 6,67 1 3,45 

Córrego Pipa 1 0,89 0 0 0 0 0 0 0 0 

Córr. Ladeira 13 11,61 4 4,76 0 0 0 0 2 6,90 

Córr. São Domingos 1 0,89 4 4,76 1 1,33 2 6,67 0 0 

Rio Meia Ponte s.s. 14 12,50 10 11,90 17 22,67 3 10,00 4 13,79 

Total 112 100 84 100 75 100 30 100 29 100 



160 

 

Figura 42: Sub-bacias Hidrograficas e Focos Erosivos na Mzo. Construída de Goiânia

  

Fonte: MUBDG (2017) 
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Ponte s.s. com 10 (11,9%) focos e da sub-bacia do Córrego Água Branca com 8 focos 

(9,52%), embora nesta última, comparativamente ao ano de 1992, tenha ocorrido uma  

diminuição de 2,98%.  

Na Figura 42 e Tabela 30 pode-se perceber ainda uma diminuição de 23 

(20,54%) focos identificados em 1992 para 8 (9,52%) em 2002 na sub-bacia do 

Ribeirão Anicuns. Contudo, houve um aumento na sub-bacia do Ribeirão Dourados 

localizada na porção Sudoeste de 4 (3,57%) focos de 1992 para 7 (8,33%) em 2002. É 

possível verificar ainda a ocorrência de 5 (5,95%) focos erosivos na sub-bacia do 

Córrego Botafogo. As demais sub-bacias somavam 17 (40,48%) focos erosivos no ano 

de 2002: Córrego Barreiro (4), Gameleira (2), Palmito (4), Capim Puba (1), Vaca 

Brava (1), Cascavel (2), Macambira (1), Taquaral (3), Cavalo Morto e Salinas (2), 

Samambaia (1), Pedreira (2), Lajeado Capoeirão (2), Ribeirão João Leite (1), Ladeira 

(4) e São Domingos 4). Apenas a sub-bacia do Córrego São José e do Córrego Pipa 

não apresentaram focos erosivos.  

Em 2006, foram identificados 75 focos erosivos distribuídos por toda a 

Macrozona Construída (Figura 42), sendo que 17 (22,67%) concentravam-se na sub-

bacia do Rio Meia Ponte, na porção Leste e ao Norte, seguida da sub-bacia do 

Ribeirão Caveiras com 12 (16%) focos e da sub-bacia do Ribeirão Dourados, com 10 

focos (13,33%), esta a maior concentração de todos os anos analisados para esta sub-

bacia.   Na Tabela 30 e Figura 42 observa-se também um aumento de focos na sub-

bacia do Ribeirão Anicuns, de 8 (9,52%) no ano de 2002 para 9 (12%) em 2006. Nota-

se também um elevado aumento de 1 (0,89%) foco em 1992 para 8 (10,67%) focos 

erosivos na sub-bacia do Córrego Taquaral no ano de 2006.  

É importante destacar que tanto a sub-bacia do Ribeirão Dourados como a sub-

bacia do Córrego Taquaral localizada na porção Sudoeste e Oeste da área urbana, cuja 

área foi intensamente ocupada após o ano de 2000. Isso sugere relação com o 

parcelamento e comercialização de lotes a preços populares promovidos pelo mercado 

imobiliário em direção aos municípios de Trindade e Abadia de Goiás.   

Por outro lado, verifica-se a soma de 20 (26,66%) focos erosivos no ano de 

2006, nas sub-bacias: Córrego São José (1), Barreiro (3), Gameleira (1), Água Branca 

(2), Cascavel (3), Macambira (2), Taquaral (2), Pedreira (2), Lajeado Capoeirão (1), 

Ribeirão João Leite (2) e São Domingos (1). É importante destacar que a sub-bacia do 

Córrego Água Branca apresentou em 2006 os menores percentuais de focos erosivos 
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quando comparada ao ano de 1992. Além disso, verifica-se que outras 7 sub-bacias 

(Palmito, Botafogo, Capim Puba, Vaca Brava, Samambaia, Pipa e Ladeira) não 

apresentaram focos erosivos em 2006, número esse superior aos anos anteriores.  

Em 2011 (Figura 42), pode-se perceber a ocorrência de apenas 30 focos 

erosivos na Macrozona Construída de Goiânia, sendo que 8 (16,67%) na sub-bacia do 

Ribeirão Anicuns, seguida da sub-bacia do Ribeirão Caveiras com 4 (13,33%) focos 

erosivos e pela sub-bacia do Rio Meia Ponte com 3 (10%) focos. A Figura 42 permite 

constatar, ainda, as sub-bacias com menor número de focos como do Ribeirão 

Dourados, do Córrego Macambira, do Ribeirão João Leite e do Córrego São 

Domingos com 2 (6,67%) focos erosivos cada uma, e as sub-bacias do Córrego São 

José, do Córrego Palmito, do Cascavel, do Taquaral, do Cavalo Morto e Salinas, do 

Córrego Pedreira e Lajeado Capoeirão com 1 (3,33%) foco erosivo. É importante 

destacar que as sub-bacias Barreiro, Gameleira, Água Branca, Botafogo, Capim Puba, 

Vaca Brava, Samambaia, Pipa e Ladeira não apresentaram focos erosivos no ano de 

2011. 

A Figura 42 apresenta a distribuição dos focos erosivos em 2016. É importante 

observar que a sub-bacia do Ribeirão Dourados que apresentava um 4 (3,57%) focos 

em 1992 aumentou para 10 (13,33%) focos em 2006, reduziu para 2 (6,67%) em 2011, 

porém aumentou novamente em 2016 para 6 (20,69%) de focos erosivos. Por outro 

lado, nota-se que a segunda maior concentração de focos erosivos se dá na sub-bacia 

do Córrego Cavalo Morto e Salinas e do Rio Meia Ponte com 4 (10,34%) focos cada. 

Pode-se constatar ainda o aumento de 1 (3,33%) foco em 2011 para 3 (10,34%) focos 

em 2016 na sub-bacia do Córrego Taquaral, bem como a diminuição de 20 (17,86%) 

focos em 1992 para 3 (10,34%) em 2016 na sub-bacia do Ribeirão Caveiras. 

A sub-bacia do Ribeirão Anicuns que foi uma das de maior concentração em 

anos anteriores, apresenta uma elevada diminuição de 23 (20,54%) focos em 1992 

para 2 (6,9%) em 2016. As demais sub-bacias registraram apenas 1 (3,45%) foco, a 

dos Córregos São José, Barreiro, Macambira, Pedreira e a do Ribeirão João Leite. 

Desta feita 11 sub-bacias não apresentaram focos erosivos no ano de 2016. 

-Focos Erosivos x Solos e Erodibilidade  

Na Macrozona Construída de Goiânia predominam Latossolos, compostos pelo 

Latossolo Vermelho distroférrico, Latossolo Vermelho distrófico e Latossolo 
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Vermelho-Amarelo distrófico, que recobrem 402,002km², correspondendo a 92,26 % 

da sua área total. Os demais solos somam os cerca de 8% restantes e correspondem aos 

Gleissolos que recobrem 18,343km² (4,15%), os Argissolos que recobrem 14,307km² 

(3,24%), os Cambissolos que recobrem 3,047km² (0,69%), os Neossolos Flúvicos que 

recobrem 2,739km² (0,62%) e os Neossolos Litólicos que recobrem 0,176km² 

(0,04%), todos de localização relativamente restrita. A Tabela 31 mostra o número de 

focos erosivos por ano estudado e a respectiva erodibilidade, a qual foi subdividida 

para os Latossolos por conveniência em termos texturais e estruturais.  

Na Tabela 31, chama a atenção o predomínio de focos erosivos em Latossolos 

desde o ano de 1992, seguidos dos Gleissolos em 1992 e 2002, solos esses de 

Moderada a Baixa ou mesmo Nula erodibilidade (Tabela 31). E que, contrariamente, 

em solos com maior erodibilidade, concentrarem menos focos, ou até nenhum, como 

os Cambissolos, os Argissolos e os Neossolos Litólicos em todos os anos. Observa-se 

também que o Latossolo Vermelho Distroférrico 2 (LVdf2) com índices de 

erodibilidade de 4,0 a 3,1, enquadrado na classe IV, portanto Moderada a Baixa, 

apresentar a maior concentração de focos erosivos, 31 (27,68%) focos em 1992 e 40 

quando somado ao LVdf1. Os focos desses solos localizam-se próximo aos canais 

fluviais dos Córregos Abel, Ladeira, Palmito, Buriti, Água Branca e Barreiro, na 

porção Leste da atual Macrozona Construída.  

Secundariamente, o Latossolo Vermelho Distrófico (LVd3) contém 26 

(23,21%) focos, dos quais 3 (2,68%) situados na porção Sul, às margens do Córrego 

Botafogo, 1 (0,89%) na cabeceira do Córrego Capim Puba, 8 (7,21%) às margens do 

Ribeirão Anicuns, entre o Rio Meia Ponte e Córrego Cascavel, 1 (0,89%) proximo ao 

Ribeirão Brejinho, 8 (7,21%) ao Córrego Fundo a Noroeste, 4 (3,6%) às margens do 

Ribeirão Caveiras e 1 (0,89%) do Rio Meia Ponte ao Norte. Os Latossolos Vermelhos 

Distróficos (LVd3) também são solos com índices relativos a erodibilidade de 4,0 a 

3,1 enquadrados a classe IV, portanto moderada a baixa. Ao todo os Latossolos 

somam 57, ou seja, a metade dos 112 focos erosivos em 1992. Convém destacar que 

os Latossolos são classificados, exceto o Latossolos Vermelho Amarelo, como solos 

de baixa erodibilidade, o que não explica a concentração elevada de focos nesses 

solos. Mas chama a atenção de que os focos situam-se próximos dos canais de 

drenagem o que sugere concentração induzida de escoamento superficial/ 

subsuperficial nessa direção.                                                                        .                                                                           
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Tabela 31: Solos, Erodibilidade e Focos Erosivos na Mzo. Construída 

Unidade/Associção 
Erodibilidade 

Focos Erosivos 

1992 2002 2006 2011 2016 

Classe Índice Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

LATOSSOLO VERMELHO Distrófico LVd1 IV 3,0 a 2,1 13 11,61 7 8,33 5 6,67 3 10,00 1 3,45 

LATOSSOLO VERMELHO Distrófico LVd2 IV 3,0 a 2,1 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

LATOSSOLO VERMELHO Distrófico LVd3 IV 4,0 a 3,1 26 23,21 13 15,48 17 22,67 5 16,67 1 3,45 

LATOSSOLO VERMELHO Distroférrico LVdf1 IV 3,0 a 2,1 9 8,04 5 5,95 4 5,33 1 3,33 3 10,34 

LATOSSOLO VERMELHO Distroférrico LVdf2 IV 4,0 a 3,1 31 27,68 22 26,19 9 12,00 5 16,67 4 13,79 

LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO Distrófico LVAd1 IV 3,0 a 2,1 0 0,00 4 4,76 4 5,33 0 0 2 6,90 

LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO Distrófico LVAd2 IV 3,0 a 2,1 9 8,04 6 7,14 14 18,67 7 23,33 6 20,69 

LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO Distrófico 

+ PETROPLITICO Distrófico Tb 

LVAd4 + 

FXb 
III 6,0 a 4,1 0 0 1 1,19 1 1,33 0 0 0 0 

LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO Distrófico 

+ CAMBISSOLO HÁPLICOS Tb Distrófico + 

NEOSSOLO LITÓLICO Distrofico 

LVAd5 + 

CXbd + RLd 
III 6,0 a 4,1 4 3,57 6 7,14 10 13,33 2 6,67 6 20,69 

LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO Distrófico 

+ CAMBISSOLO HÁPLICOS Tb Distrófico + 

NEOSSOLO LITÓLICO Distrofico 

LVAd6 CXbd 

+ RLd 
IV 4,0 a 3,1 0 0 2 2,38 1 1,33 1 3,33 0 0 

ARGISSOLO VERMELHO Tb Distróficos + 

CAMBISSOLO HÁPLICOS Tb Distrófico 

PVd1 + CXbd II 8,0 a 6,1 1 0,89 2 2,38 0 0,00 0 0 1 3,45 

PVd2 + CXbd III 6,0 a 4,1 7 6,25 4 4,76 4 5,33 5 16,67 3 10,34 

CAMBISSOLO HÁPLICOS Tb Distrófico 
CXbd1 I 10,0 a 8,1 0 0 1 1,19 0 0,00 0 0 0 0 

CXbd2 I 10,0 a 8,1 3 2,68 1 1,19 1 1,33 0 0 0 0 

GLEISSOLOS HÁPLICOS Ta Eutrofico Gxbe V 2,1 a 0 9 8,04 10 11,90 3 4,00 0 0 2 6,90 

GLEISSOLOS HÁPLICOS Tb Distrofico GXbd V 2,1 a 0 0 0 0 0 0 0,00 1 3,33 0 0 

NEOSSOLO FLÚVICO Tb Distrofico RYbd V 2,1 a 0 0 0 0 0 2 2,67 0 0 0 0 

NEOSSOLO LITÓLICO Distrofico RLd I 10,0 a 8,1 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 

Total 112 100 84 100 75 100 30 100 29 100 

Fonte: IPLAN et. al. (1991); MUBDG (2017).
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Em terceira posição estão os solos em áreas com índices relativos à 

erodibilidade de 3,0 a 2,1 classe IV: o Latossolo Vermelho Distrófico (LVd1) que 

concentra 13 (11,61%) focos, o terceiro maior número de focos em 1992 situados em 

relevos planos na porção Sul, próximo aos Córregos Vaca Brava e Botafogo e a 

Noroeste próximo ao Ribeirão Anicuns e ao Córrego Fundo; o Latossolo Vermelho-

Amarelo Distrófico (LVAd2), que concentra 9 (8,04%) focos  localizados às margens 

do Ribeirão Anicuns entre o Córrego Samambaia a Oeste e o Córrego Cascavel na 

porção Centro-Oeste; por fim, o Latossolo Vermelho Distroférrico (LVdf1) com 9 

(8,04%) focos erosivos, que, diferentemente dos anteriores, situam-se em terrenos  

planos de na porção Leste, entre o Rio Meia Ponte e Córrego Gameleira, como mostra 

a Figura 43.  

Por outro lado, também chama a atenção que na Figura 43 e na Tabela 31 os 

Gleissolos Háplicos Ta Eutrófico (Gxbe) com índices relativos de erodibilidade de 2,0 

a 0, classe V, de baixa erodibilidade, concentram de 9 (8,04%) focos erosivos 

distribuídos ao longo da Planície de inundação do Rio Meia Ponte e do Ribeirão 

Anicuns. Ainda, é possível constatar em terrenos com índices relativos à erodibilidade 

de 6,0 a 4,1 da classe III, as seguintes associações de solos: Argissolos Vermelhos Tb 

Distróficos + Cambissolos Háplicos Tb Distróficos (PVd2 + CXbd), que concentra 7 

(6,25%) dos focos erosivos, situados em relevo ondulado a fortemente ondulado na 

porção Oeste do Ribeirão Anicuns e os Latossolos Vermelho-Amarelos Distróficos + 

Cambissolos Háplicos Tb Distróficos + Neossolos Litólicos Distróficos (LVAd5 + 

CXbd + RLd) que concentram 4 (3,57%) focos , situados na porção Sudoeste às 

margens do Córrego Baliza.  

Como esperado, os menores números de focos erosivos ocorrem em terrenos 

com índices relativos à erodibilidade de 10,0 a 6,1 da classe I e II: os Cambissolos 

Háplicos Tb Distróficos (CXbd2) localizados na porção Leste à margem direita do Rio 

Meia Ponte com 3 (2,68) focos e o Argissolo Vermelho Tb Distróficos + Cambissolo 

Háplicos Tb Distrófico (PVd1 + CXbd) com apenas 1 (0,89%) foco situado próximo 

ao Ribeirão Caveiras, ao Norte. Por outro lado, não foram identificados focos erosivos 

nas associações Latossolo Vermelho-Amarelo Distrófico + Petroplíntico Distrófico Tb 

(LVAd4 + FXb) com índices de erodibilidade 6,0 a 4,1 da classe III, em Latossolo 

Vermelho-Amarelo Distrófico + Cambissolo Háplicos Tb Distrófico + Neossolo 

Litólico Distrófico (LVAd6 CXbd + RLd). Igualmente, não  
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 Figura 43: Solos e Focos Erosivos na Macrozona Construída de Goiânia 

 
    Fonte: MUBDG (2017)
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foram registrados focos em Latossolo Vermelho Distrófico (LVd2) e Latossolo 

Vermelho-Amarelo Distrófico (LVAd1) com erodibilidade 3,0 a 2,1 da classe IV, 

tampouco em Gleissolos Háplicos Tb Distrófico (GXbd) e Neossolo Flúvico Tb 

Distrófico (RYbd) da classe de erodibilidade V, baixa ou nula.  

Em 2002 (Figura 43 e Tabela 31), observa-se que os Latossolos Vermelhos 

Distroférricos 2 (LVdf2) já relatados, continuam apresentando a maior concentração 

de focos erosivos, 22 (26,19%), localizados preferencialmente próximo aos canais 

fluviais dos Córregos Ladeira, Palmito, Buriti, Água Branca e a jusante do Córrego 

Abel na porção Leste e na porção Sudeste no Córrego Barreiro e Gameleira. Em 

contrapartida, chama a atenção o Latossolo Vermelho Distrófico (LVd3) por 

concentrar o segundo maior número de focos erosivos nesse ano, 26 (23,21%) 

localizados em relevo suave ondulado a ondulado na porção Sul às margens do 

Córrego Botafogo e na cabeceira do Córrego Capim Puba e ao Norte e Noroeste, entre 

o Ribeirão Caveiras e o Rio Meia Ponte ao Norte.  

Nesse mesmo ano de 2002 (Figura 43), pode-se perceber que os Gleissolos 

Háplicos Ta Eutrófico (Gxbe) com índices relativos à erodibilidade de 2,0 a 0, a classe 

V, baixa, representam a terceira maior concentração com 10 (11,9%) focos situados 

nos terrenos planos da Planície de inundação do Rio Meia Ponte e do Ribeirão 

Anicuns.  

Ainda nesse ano, em terrenos da classe IV, de erodibilidade moderada a baixa, 

dos 84 mapeados em 2002, 22 focos (26%) foram registrados, todos em Latossolos, 

sendo 7 (8,33%), em Latossolo Vermelho Distrófico 1 (LVd1), recobrindo relevos 

planos na porção Sul, próximo ao Córrego Vaca Brava (1foco), a Sudeste, próximo à 

nascente do Córrego Barreiro (2) e a Noroeste (4); 6 (7,14) focos no Latossolo 

Vermelho-Amarelo Distrófico 2 (LVAd2), situados às margens do  Córrego Cascavel, 

na porção Centro-Oeste e também a Oeste, próximo ao Córrego São José e ao Ribeirão 

Anicuns; 9 focos no Latossolo Vermelho Distroférrico 1 (LVdf1) na porção Leste, 

entre o Rio Meia Ponte e Córrego Gameleira, com 5 (5,95%) focos e n o Latossolo 

Vermelho-Amarelo Distrófico 1 (LVAd1) com 4 (4,76%) focos situados próximo às 

margens do Córrego Taquaral e Macambira.  

É possível identificar em terrenos com erodibilidade de 6,0 a 4,1 da classe III 

(Moderada), as seguintes associações de solos: Latossolo Vermelho-Amarelo 

Distrófico + Cambissolo Háplico Tb Distrófico + Neossolo Litólico Distrófico 
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(LVAd5 + CXbd + RLd) que contêm 6 (7,14%) focos; Argissolos Vermelho Tb 

Distrófico + Cambissolo Háplico Tb Distrófico (PVd2 + CXbd), a qual contém 4 

(4,76%) focos situados em relevo ondulado a fortemente ondulado situados na porção 

Oeste da sub-bacia do Ribeirão Anicuns; o Latossolo Vermelho-Amarelo Distrófico + 

Petroplíntico Distrófico Tb (LVAd4 + FXb) com 1 (1,19%) foco situado na porção 

Sudoeste próximo ao Córrego Baliza;  Latossolo Vermelho-Amarelo Distrófico + 

Cambissolo Háplicos Tb Distrófico + Neossolo Litólico Distrófico (LVAd6 CXbd + 

RLd) que concentra 2 (2,37%) focos situados no extremo Nordeste, próximo ao 

Córrego Pedreira.  

Em síntese, no ano de 2002 chama a atenção o fato dos focos ocorrerem 

especialmente em Latossolos (moderada e Moderada a Baixa erodibilidade) exceto em 

terrenos com Latossolo Vermelho Distrófico (LVd2), e não em terrenos com solos 

variando de muito alta (classe I) a alta (classe II) erodibilidade. E ainda que as 

menores concentrações de focos ocorrerem justamente nesses terrenos onde 

predominam a associação Argissolo Vermelho Tb Distróficos + Cambissolo Háplicos 

Tb Distrófico (PVd1 + CXbd) com 2 (2,38%) focos situados ao Norte, próximo ao 

Ribeirão Caveiras e a Oeste próximo ao Ribeirão Anicuns, e os Cambissolos Háplicos 

Tb Distróficos (CXbd1 e CXbd2 ) com apenas 2 (2,38%) focos localizados 1 (1,19%) 

na porção Leste à margem direita e 1 (1,19%) à margem esquerda do Rio Meia Ponte. 

Por outro lado, também chama a atenção o fato de que em Gleissolos Háplicos Ta 

Eutrófico e Distrófico (Gxbe e GXbd), ambos de erodibilidade baixa a nula, com 

índices relativos à erodibilidade de 2,0 a 0 (classe V) apresentarem um número não 

desprezível de focos, além do Neossolo Flúvico Tb Distrófico (RYbd). 

Em 2006 (Tabela 31) observa-se que o Latossolo Vermelho Distrófico 3 

(LVd3), classe  concentra a maior parte de focos erosivos com 17 (22,67%) focos 

localizados especificamente ao Norte e Nordeste entre os Ribeirões Caveiras e 

Anicuns. O Latossolo Vermelho-Amarelo Distrófico (LVAd2) com índices de 

erodibilidade ente 4,0 a 3,1 (classe IV) ocupam o segundo maior quantitativo de focos 

erosivos com 14 (18,67%) distribuídos próximos às margens do Ribeirão Anicuns a 

Oeste e a Centro-Oeste no Córrego Cascavel, Macambira e Taquaral.   

Pela primeira vez, em 1992 e 2006, registrou-se a terceira maior concentração 

de focos erosivos na associação Latossolo Vermelho-Amarelo Distrófico + 

Cambissolo Háplicos Tb Distrófico + Neossolo Litólico Distrófico (LVAd5 + CXbd + 
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RLd), cujos índices relativos à erodibilidade variam de 6,0 a 4,1 da classe III 

(Moderada erodibilidade), em que 10 (13,33%) focos se situam na porção Sudoeste 

próximo ao Córrego Baliza e Rodeio. Destacaram-se o Latossolo Vermelho 

Distroférrico (LVdf2) de erodibilidade entre 4,0 a 3,1 da classe IV com 9 (12%) focos 

erosivos situados na porção Sudeste, Leste e Nordeste. De baixa erodibilidade com 

índices de 3,0 a 2,1 da classe IV, o Latossolo Vermelho Distrófico (LVd1) com 5 

(6,67%) focos, situados em relevos planos na porção Sudeste próximo a nascente do 

Gameleira e a Noroeste entre Ribeirão Caveiras e Rio Meia Ponte. Correspondem 

ainda à baixa erodibilidade, índices de 3,0 a 2,1 da classe IV, as seguintes classes de 

solos: o Latossolo Vermelho Distroférrico (LVdf1) com com 4 (5,33%) focos, na 

porção Leste à margem direita do Rio Meia Ponte, e ao Norte, próximo ao Córrego do 

Capim e o Latossolo Vermelho-Amarelo Distrófico (LVAd1) com 4 (5,33%) focos 

próximos aos Córregos Cascavel, Taquaral e Cavalo Morto, à Oeste.  

Ainda em 2006, dos 75 focos mapeados, 4 (menos de 5 %) se situavam em 

terrenos com índices de 6,0 a 4,1 da classe III de erodibilidade (Moderada) sendo 4 

(5,33%) em Argissolo Vermelho Tb Distróficos + Cambissolo Háplicos Tb Distrófico 

(PVd2 + CXbd), localizados a Oeste da área urbana na sub-bacia do Ribeirão Anicuns. 

E 3 focos (4%) em Gleissolo Háplico Ta Eutrófico (Gxbe) com erodibilidade de 2,0 a 

0, classe V, ou seja, baixa, na Planície de inundação do Rio Meia Ponte e a jusante do 

Ribeirão Anicuns. Ainda em termos de Moderada a Baixa e Baixa a Nula 

erodibilidade, as menores concentrações de focos erosivos encontraram-se: 2 (2,67%) 

focos em Neossolo Flúvico Tb Distrófico (RYd) às margens do Rio Meia Ponte, cuja 

erodibilidade é de 2,1 a 0 da classe V; 1 (1,33%) foco em Latossolo Vermelho-

Amarelo Distrófico + Cambissolo Háplicos Tb Distrófico + Neossolo Litólico 

Distrófico (LVAd6 CXbd + RLd) de erodibilidade entre 4,0 a 3,1 da classe IV, situado 

à Leste, próximo ao Córrego Lageado; 1 (1,33%) em Latossolo Vermelho-Amarelo 

Distrófico + Petroplíntico Distrófico Tb (LVAd4 + FXb) da classe de erodibilidade III 

(índices de 6,0 a 4,1) próximo à nascente do Córrego Capão Comprido. Apenas 1 

(1,33%) foco ocorreu na classe I de erodibilidade alta, em Cambissolo Háplico Tb 

Distrófico (CXbd2) localizado na porção Leste.  

É importante destacar que não foram identificados focos erosivos em 

Argissolo Vermelho Tb Distróficos + Cambissolo Háplicos Tb Distrófico (PVd1 + 

CXbd) com índices de erodibilidade 8,0 a 6,1 da classe II; em Cambissolo Háplicos Tb 
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Distrófico (CXbd1), erodibilidade de 10,0 a 8,1 da classe I, bem como em Gleissolos 

Háplicos Tb Distrófico (GXbd) da classe V de erodibilidade. Em síntese, em 2006, 

como nos anos anteriores, predominaram focos erosivos em solos ou associações de 

solos com moderada a baixa erodibilidade e não em solos de muito alta a alta 

erodibilidade, em posições de fundos de vale e mesmo às margens dos canais fluviais, 

o que sugere, novamente, que o fator indutor do processo não seria necessariamente a 

erodibilidade.  

Em 2011 (Figura 43 e Tabela 31), observa-se que o Latossolo Vermelho-

Amarelo Distrófico (LVAd2) com índices de erodibilidade entre 3,0 e 2,1 da classe IV 

(Moderada a Baixa), concentra o maior número de focos, 7 (23,33% do total desse 

ano),  localizado mais especificamente nas porções Centro-Oeste e Oeste, próximo aos 

canais fluviais dos Córregos Cascavel, Macambira, Taquaral e Anicuns. Em Latossolo 

Vermelho Distroférrico 2 (LVdf2) contém 5 (16,67%) focos situados na porção Leste, 

na margem direita do Rio Meia Ponte, na margem (esquerda) do Córrego Palmito e, 

isoladamente ao Norte, na margem (esquerda) de um afluente do Ribeirão João Leite, 

sem nome.  

Secundariamente, em relevo suave ondulado a ondulado com índices de 

erodibilidade 6,0 a 4,1 da classe IV (Moderada a Baixa), o Argissolo Vermelho Tb 

Distróficos + Cambissolo Háplicos Tb Distrófico (PVd2 + CXbd) concentra 5 

(16,67%) focos erosivos localizados a Oeste, próximo ao Ribeirão Anicuns. Na mesma 

classe IV o Latossolo Vermelho Distrófico (LVd3) contém 5 (16,67%) focos situados 

na porção Norte e Noroeste, às margens do Córrego Pinguela Preta e Ribeirão 

Caveiras. E o  

Na Figura 43 pode-se perceber ainda que o Latossolo Vermelho Distrófico 

(LVd1) contém apenas 3 (10%) focos erosivos situados em relevo plano a Oeste, 

sendo próximo às margens do Ribeirão Cascavel (1 foco), do Ribeirão Caveiras (1) e 

do Rio Meia Ponte (1). Em superfícies com índices relativos à erodibilidade de 6,0 a 

4,1 da classe III (Moderada), foram identificados 2 (6,67%) focos erosivos em 

Latossolo Vermelho-Amarelo Distrófico + Cambissolo Háplicos Tb Distrófico + 

Neossolo Litólico Distrófico (LVAd5 + CXbd + RLd), situados a Sudoeste, às 

margens do Córrego Rodeio.  

Em menor número, em terrenos com índices de erodibilidade de 4,0 a 3,1 da 

classe IV (Moderada a Baixa) pode-se constatar 1 (3,33%) foco em Latossolo 
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Vermelho-Amarelo Distrófico + Cambissolo Háplicos Tb Distrófico + Neossolo 

Litólico Distrófico (LVAd6 CXbd + RLd) localizado a Nordeste próximo ao Córrego 

Ladeira, 1 foco (3,33%) em Latossolo Vermelho Distroférrico (LVdf1) situado à 

Sudeste. Na classe V (baixa a Nula erodibilidade) Apenas 1(3,33%) foco foi 

identificado no extremo Norte próximo ao Ribeirão João Leite em Gleissolo Háplico 

Tb Distrófico (Gxbd). 

Novamente, não foram identificados focos erosivos em solos da classe I e II 

de erodibilidade, sendo no Cambissolo Háplico Tb Distrófico (CXbd1 e CXbd2) da 

classe de erodibilidade I (Muito Alta), em Argissolo Vermelho Tb Distróficos + 

Cambissolo Háplicos Tb Distrófico (PVd1 + CXbd) da classe de erodibilidade II 

(Alta). Também não foram identificados em Latossolo Vermelho-Amarelo Distrófico 

+ Petroplíntico Distrófico Tb (LVAd4 + FXb) da classe de erodibilidade III 

(Moderada); em Latossolo Vermelho-Amarelo Distrófico (LVAd1) da classe de 

erodibilidade IV (Moderada a Baixa) e em Gleissolo Háplico Ta Eutrófico (Gxbe) e 

Neossolo Flúvico Tb Distrófico (RYbd) da classe de erodibilidade V (Baixa a Nula). 

Em síntese, em 2011, como nos anos anteriores, constatou-se a mesma 

tendência, ou seja, a maior concentração de focos erosivos não se dá em solos de 

elevada erodibilidade, mas de Moderada e de Moderada a Baixa. Chama a atenção, 

mais uma vez a predominância de ocorrência próxima às margens fluviais, sugerindo 

que o indutor do processo se encontre em outro(s) fator(es). 

Em 2016 (Figura 43 e Tabela 31), observa-se que os solos com índices 3,0 a 

2,1 da classe de erodibilidade III (Moderada) contêm 12 (41%) dos 29 focos erosivos 

desse ano. Correspondem à associação de Latossolo Vermelho-Amarelo Distrófico + 

Cambissolo Háplicos Tb Distrófico + Neossolo Litólico Distrófico (LVAd5 + CXbd + 

RLd) que contém 6 (20,69%) focos situados na porção Sudoeste, às margens dos 

Córregos Baliza e Rodeio e ao Latossolo Vermelho-Amarelo Distrófico (LVAd2) que 

contém os outros 6 (20,69%) focos. Como já assinalado para outros canais fluviais, 

eles também se localizam próximos aos canais fluviais dos Córregos Taquaral, 

Cavalos Morto e Salinas. 

Nesse mesmo ano, o Latossolo Vermelho Distroférrico (LVdf2), com 

erodibilidade de 4,0 a 3,1 da classe IV (Moderada a Baixa), apresenta 4 (13,79%) 

focos erosivos em relevo plano, situado na porção Sudeste, às margens do Córrego 

Barreiro e ao Norte, entre o Rio Meia Ponte e o Ribeirão João Leite.  Por outro lado, 
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pode-se perceber que o Argissolo Vermelho Tb Distrófico + Cambissolo Háplico Tb 

Distrófico (PVd2 + CXbd) com índices relativos à erodibilidade de 6,0 a 4,1 da classe 

III (Moderada), concentra 3 (10,34%) focos situados a Oeste no Ribeirão Anicuns. 

Igualmente, 3 (10,34%) focos encontram-se em Latossolo Vermelho Distroférrico 

(LVdf2), com erodibilidade de 3,0 a 2,1 da classe IV (Moderada a Baixa) em terrenos 

situados ao Norte entre o Rio Meia Ponte e Ribeirão João Leite.  

Por outro lado, pode-se perceber que o Latossolo Vermelho-Amarelo 

Distrófico (LVAd1) apresenta apenas 2 (6,9%) focos erosivos, situados em relevo 

plano com erodibilidade 3,0 a 2,1 da classe IV (Moderada a Baixa) próximo às 

margens do Córrego Cavalo Morto a Oeste e à Sudeste às margens do Córrego 

Pindaíba. Como nos anos anteriores, também foram identificados focos erosivos em 

superfícies com índices de erodibilidade de 2,1 a 0 da classe V (Baixa a Nula), com 2 

(6,9%) focos erosivos em Gleissolo Háplico Ta Eutrófico (Gxbe), situados ao Norte e 

a Leste ás margens do Rio Meia Ponte.  

Em menor número, pode-se ainda constatar a ocorrência de 1 (3,45%) foco 

erosivo em Argissolo Vermelho Tb Distrófico + Cambissolo Háplico Tb Distrófico 

(PVd1 + CXbd) com índices de erodibilidade de 8,0 a 6,1 da classe II (Alta 

erodibilidade), localizado ao Norte, próximo ao Ribeirão Caveiras. Com índices de 

erodibilidade de 4,0 a 3,1 da classe IV (Moderada a Baixa) em Latossolo Vermelho 

Distrófico (LVd3) com apenas 1 (3,45%) foco situado a Noroeste, às margens do 

Ribeirão Caveiras, como também apenas 1 (3,33%) foco no extremo Nordeste 

próximo ao Ribeirão João Leite em Latossolo Vermelho Distrófico (LVd1) com 

índices relativos à erodibilidade de 3,0 a 2,1 da classe IV. 

Quanto a solos com índices de erodibilidade de 6,0 a 4,1 da classe III 

(Moderada), verificou-se um aumento de 4 (3,57%) focos erosivos em 1992 para 6 

(7,14%) em 2002, seguido para 10 (13,33%) focos em 2006, que reduz em 2011 para 2 

(6,67%) e aumenta novamente em 2016 para 6 (20,69%) em Latossolo Vermelho-

Amarelos Distrófico + Cambissolo Háplico Tb Distrófico + Neossolo Litólico 

Distrófico (LVAd5 + CXbd + RLd). Enquanto que em Argissolo Vermelho Tb 

Distrófico + Cambissolo Háplico Tb Distrófico (PVd2 + CXbd) e em Latossolo 

Vermelho-Amarelo Distrófico + Petroplíntico Distrófico Tb (LVAd4 + FXb) 

observou-se a redução de focos erosivos ano após ano e, em alguns casos o 

quantitativo de focos é nulo.  
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É importante destacar que não foram identificados focos erosivos nos seguintes 

solos: Cambissolo Háplico Tb Distrófico (CXbd1 e CXbd2) da classe de erodibilidade 

I (Muito Alta); associação Latossolo Vermelho-Amarelo Distrófico + Petroplíntico 

Distrófico Tb (LVAd4 + FXb) da classe de erodibilidade III (Moderada); associação 

Latossolo Vermelho-Amarelo Distrófico + Cambissolo Háplicos Tb Distrófico + 

Neossolo Litólico Distrófico (LVAd6 CXbd + RLd)  e Latossolo Vermelho Distrófico 

(LVd2) da classe de erodibilidade IV (Moderada a Baixa); e em Gleissolo Háplico Tb 

Distrófico (Gxbd) e Neossolo Flúvico Tb Distrófico (RYbd) da classe de erodibilidade 

V (Baixa a Nula).  

Unidades e Associações de solos com índices de erodibilidade 10 a 6,1 (Muito 

Alta e Alta) apresentaram o menor número de focos erosivos em todos os anos, por 

vezes até nulo, como a classe do Cambissolo Háplico Tb Distrófico (CXbd1 e CXbd2) 

e da associação Argissolo Vermelho Tb Distrófico + Cambissolo Háplico Tb 

Distrófico (PVd1 + CXbd). No Neossolo Litólico Distrófico (RLd) não foi registrado 

nenhum foco erosivo, apesar este tipo de solo ser de elevada erodibilidade. 

Em síntese, a maior concentração de focos erosivos ocorreu em Latossolos em 

todos os anos, cujo índice de erodibilidade variou de 4,0 a 2,1 da classe IV (Moderada 

a Baixa), destacando-se: o Latossolo Vermelho Distroférrico (LVdf2); o Latossolo 

Vermelho Distrófico (LVd3); o Latossolo Vermelho Distrófico (LVd1); o Latossolo 

Vermelho Distroférrico (LVdf1); o Latossolo Vermelho-Amarelo Distrófico (LVAd2). 

Além disso, pode-se perceber que no ano de 1992 e 2002, o Gleissolo Háplico Ta 

Eutrófico (Gxbe), cuja erodibilidade varia de 2,0 a 0 na classe de V (Baixa a Nula) 

apresentou elevada concentração de focos erosivos, fato que merece destaque, pois 

sugere outros condicionantes do processo erosivo. Esse fato se soma a outro, que parte 

significativa dos focos se localizam às margens e mesmo nas planícies dos canais 

fluviais, sugerindo que a ocupação desse setores instabilizou o sistema hidráulico dos 

solos, concentrando o escoamento superficial (acrescida da impermeabilização do solo 

urbano) e sobretudo o subsuperficial, principalmente nos fundos de vale e planícies 

onde o nível freático é raso ou aflorante, facilmente interceptável por caminhos e 

trilhas, contribuindo para desencadear o processo erosivo do tipo voçorocamento, 

como relatado insistentemente na literatura. 

Até o momento, a exaustiva análise do meio físico (substrato rochoso, o relevo 

e seus atributos, solos) e da erodibilidade dos solos, permitem avaliar que os mesmos 
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não se constituíram em condicionantes explicativos relevantes, mas coadjuvantes da 

distribuição e comportamento erosivo hídrico de Goiânia, na área que atualmente 

corresponde à Macrozona Construída, especialmente de 1992 a 2016.  

Por outro lado, o fato dos focos diminuírem pouco de 1992 a 2002 (da ordem 

de uma centena) a 2006 (menos de uma centena) e mais intensamente depois, como 

revelaram os anos de 2011 e 2016 (ao redor de 30 focos) contribuem para deduzir que 

a relação mais evidente está com o uso e ocupação do solo urbano. Isto porque sugere 

que à medida que a urbanização foi se consolidando e o Planejamento Urbano mais 

rigoroso e tecnicamente mais eficaz quanto à infraestrutura urbana, sobretudo 

diretamente ligada ao processo de microdrenagem urbana, além da regularização e 

consolidação do espaço urbano, que promove sua territorialização, aparentemente vem 

contribuindo para o controle do processo. 

5.4.  RELAÇÕES ENTRE OS FOCOS EROSIVOS E O USO E OCUPAÇÃO DA 

ÁREA URBANA 

A Tabela 32 e Figura 44 mostram o número de focos erosivos por tipo de uso 

e ocupação da área da atual Macrozona Construída de Goiânia para todos os anos 

pesquisados. Chama a atenção seu predomínio em áreas de cobertura vegetal 

degradada do ano de 1992 a 2016, seguida da área urbana em consolidação com alta 

ou média densidade de ocupação, seguida das áreas parceladas com baixa densidade 

de ocupação e áreas com solo exposto que concentram a maior frequência de focos em 

relação ao número total de cada ano. Contrariamente, em área urbana consolidada de 

alta/média densidade de ocupação e áreas com cobertura vegetal como as áreas que 

concentram o menor número de focos, ou mesmo nenhum, sobretudo em 2006 e 2011. 

A seguir são apresentadas as características mais detalhadas para cada ano analisado. 

Em 1992 (Figura 45 e Tabela 32), com total de 112 focos erosivos, a maioria 

deles situava-se a leste-sudeste e noroeste-oeste da área urbana. A área de cobertura 

vegetal do tipo degradada continha 51 (45,54%) focos, sendo 23 (20,53%) 

localizavam-se na porção Leste às margens dos Córregos Água Branca, Buriti, 

Ladeira, Abel, Palmito, do Rio Meia Ponte, 18 (16,07%) e às margens do Ribeirão 

Anicuns, 8 (7,14%), no Ribeirão Caveiras a Noroeste e 1 (0,89%) próximo ao Córrego 

Baliza a Sudoeste. A Figura 67 permite perceber que 9 bairros a montante de 10 focos 
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Tabela 32: Uso e Ocupação do Solo x Focos Erosivos na Macrozona Construída de Goiânia de 1992 a 2016 (em realce maior concentração) 

ID Categoria 
1992 2002 2006 2011 2016 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

1 Cobertura Vegetal (Mata) 1 0,89 4 4,76 1 1,33 0 0 1 3,45 

2 Cobertura Vegetal Degradada 51 45,54 28 33,33 17 22,67 15 50,00 9 31,03 

3 Cobertura Vegetal Reflorestada 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0,00 

4 

Área Urbana Consolidada com alto/médio padrão 

construtivo, cobertura vegetal significativa e 

alta/média densidade de ocupação. 

5 4,46 3 3,57 0 0 0 0 0 0,00 

5 

Área urbana consolidada com médio/baixo padrão 

construtivo, pouca cobertura vegetal, alta densidade 

de ocupação. 

1 0,89 5 5,95 0 0 0 0 1 3,45 

6 
Área urbana em consolidação com alta densidade 

de ocupação 
32 28,57 13 15,48 14 18,67 4 13,33 5 17,24 

7 
Área urbana em consolidação com média densidade 

de ocupação 
2 1,79 10 11,90 15 20,00 1 3,33 3 10,34 

8 
Área parcelada com cobertura vegetal, baixa 

ocupação 
1 0,89 5 5,95 1 1,33 1 3,33 2 6,90 

9 
Área parcelada sem cobertura vegetal, baixa 

ocupação 
9 8,04 10 11,90 16 21,33 4 13,33 4 13,79 

10 

Área com solo exposto ou coberto parcialmente 

com gramíneas espontâneas (Nova área de 

expansão-loteamento)  

10 8,93 6 7,14 11 14,67 1 3,33 4 13,79 

11 Área Sem Informação 0 0 0 0,00 0 0 4 13,33 0 0,00 

 
Total de Erosões % áreas + concentração 112 100/91,1 84 100/91,7 75 100/97,34 30 100/90 29 100/86,5 

Fonte: Ortofotos in MUBDG (2017)         Obs. Valores ≥10% foram considerados para a % final/total 
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Figura 44: Focos Erosivos e Uso e Ocupação do Solo na Mzo. Construída de Goiânia 

 
Fonte: MUBDG (2017).
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dos referidos 51, em áreas de cobertura do tipo degradada estavam irregulares em 1992, 

sendo aprovados apenas após 1998. E 6 destas áreas já estavam em processo de 

consolidação e outras 3 sendo parceladas, sem cobertura vegetal e com baixa ocupação.  

Pode-se perceber ainda que 8 áreas a montante dos 51 (45,54%) focos erosivos 

situados em área de cobertura vegetal do tipo degradada apresentavam solo exposto e 

outros 22 focos estavam concentrados a jusante de 13 parcelamentos em consolidação com 

alta densidade de ocupação. É importante ressaltar que as áreas de cobertura vegetal do 

tipo degradada em sua maioria localizavam-se próximas aos fundos de vales, onde as 

declividades são mais acentuadas.  

Ainda em 1992, a área urbana em consolidação com alta densidade de ocupação 

concentrava 32 (28,57%) focos erosivos distribuídos nos seguintes bairros: Parque 

Industrial de Goiânia (1), Vila Maria Luiza (1), Jd. Santo Antonio (1), Jd. Goiás (2), Vl. 

Parque Santa Maria (1), Jd. Novo Mundo (5), Vila Pedroso (2) e Santo Hilário (6)  

aprovados entre 1951 a 1959; Ch. Retiro (1) aprovado em 1961 e Ch. de Recreio São 

Joaquim (1) em 1969; Parque das Laranjeiras em 1976.  

Em 1992, na área com solo exposto ou coberto parcialmente com gramíneas 

espontâneas predomina 10 (8,93%) focos erosivos que se situavam em áreas de expansão 

na região Norte próximo ao Ribeirão Anicuns, a Nordeste próximo ao Córrego Pinguela 

Preta e Fundo, a Oeste próximo do Ribeirão Anicuns e a Sudoeste próximo ao Córrego 

Baliza, verificou-se que ambas áreas tiveram seus parcelamentos aprovados após 1999.  

Por outro lado, também chama a atenção que a área parcelada sem cobertura 

vegetal com baixa ocupação concentra 9 (8,04%) focos, sendo 3 localizados na porção 

Leste, às margens do Córrego Buriti, no bairro clandestino Jardim Novo Mundo II, 2 a 

Noroeste próximo ao Córrego Fundo no Setor Morada do Sol, aprovado em 1999 e 1 no St. 

Empresarial sem registro de aprovação, 1 a Oeste no Jardim Petrópolis aprovado em 1964 

às margens do Ribeirão Anicuns e 2 na porção Sudoeste próximo ao Córrego Baliza no St. 

Amim Camargo, sem registro de aprovação e St. Andréia aprovado em 2010. 

Novamente, observa-se que das áreas parceladas apenas 1 bairro, no caso Jd. 

Petrópolis possui aprovação anterior à década de 1990, o que leva a supor que os focos 

erosivos estão localizados em suma maioria em bairros não planejados e, 

consequentemente, não regulamentados. Acalanto (1), Parque das Amendoeiras (1) e St. 

Perim (1) em 1980 e 1981; Jd. Nova Esperança (1) em 1996, Recanto das Minas Gerais (1) 
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Figura 45:Focos Erosivos e Uso e Ocupação na Macrozona Construída de Goiânia em 1992 

 

Fonte: MUBDG (2017).



179 

 

em 1995 e Jd. Aroeira (1) em 1998; Industrial João Braz (1) e Jd. Curitiba (3) estes dois 

últimos aprovados, respectivamente, em 2001 e 2014. Nota-se que 7 (21,87%) de 32 focos 

predominavam em loteamentos com alta densidade de ocupação, nas quais a regularização 

deu-se posteriormente a 1992.   

Como esperado, na área urbana consolidada com alto e médio padrão construtivo, 

cobertura vegetal significativa e alta e média densidade de ocupação, observou-se apenas 5 

(4,46%) focos, localizados no St. Pedro Ludovico (2 focos), St. Oeste (1), St. Bueno (1) e 

Serrinha (1), bairros esses antigos, aprovados entre 1938 e 1956, a maioria na proximidade 

de nascentes. Embora em menor número, pode-se constatar 2 (1,79%) focos em área 

urbana em consolidação com média densidade de ocupação, 1 no Bairro São Francisco e 1 

no St. Jaó, também são antigos, aprovados na década de 1950. Há ainda 1 (0,89%) foco em 

área de cobertura vegetal do tipo mata no St. Pedro Ludovico, aprovado em 1938.  

A ocorrência de 1 (0,89%) foco no Setor Água Branca, como no St, São Francisco e 

St, Jaó, também aprovado em 1950, em 1992 fosse área urbana já consolidada com 

médio/baixo padrão construtivo e alta densidade de ocupação; e 1 (0,89%) situado em área 

parcelada com cobertura vegetal e baixa ocupação, localizado na Vila Cristina Extensão 

aprovado em 1995, antes fosse bairro irregular. Isso quer dizer que, é possível que o foco 

permaneça até que o bairro se consolide. 

Em 2002 (Figura 46 e Tabela 32), identificou-se 84 focos, uma redução 

considerável em relação a 1992, situados, sobretudo nos setores a sudeste-leste e norte, 

porém já se expandindo para oeste e sudeste. Nesse sentido, a área de cobertura vegetal do 

tipo degradada também reduziu. Continha 28 (33,33%) focos dos 84, dos quais 13 

(15,48%) na porção Leste, às margens dos Córregos Água Branca, Buriti, Ladeira, Abel, 

Palmito e Rio Meia Ponte, 1 (1,19%) na nascente do Córrego Capim Puba, 1 (1,19%) ao 

norte próximo ao Ribeirão João Leite, 2 (2,38%) a Noroeste no Ribeirão Caveiras, 3 

(3,57%) á Oeste no Ribeirão Anicuns, 2 (2,38%) às margens do Córrego Cascavel e 6 

(7,14%) a Sudoeste no Córrego Baliza. A Figura 46 permite perceber ainda que o Jd. 

Caravelas e o Conjunto Vera Cruz localizados a montante continham 4 focos em área de 

cobertura vegetal do tipo degradada que estavam irregulares. Além disso, o Jd. Caravelas e 

Conj. Vera Cruz já estavam em processo de consolidação, o primeiro com ocupação média 

e o segundo com alta densidade de ocupação.  

Percebe-se também que das 20 áreas identificadas a montante dos 28 (33,33%) 

focos erosivos situados em área de cobertura vegetal do tipo degradada, 13 estavam em 
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Figura 46: Focos Erosivos e Uso e Ocupação na Macrozona Construída de Goiânia em 2002 

 

Fonte: Ortofoto MUBDG (2017). 
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processo de consolidação, 6 estavam consolidadas e apenas 1 parcelada. Novamente, o 

maior número de focos erosivos situava-se em áreas de cobertura vegetal degradada em sua 

maioria localizadas próximas dos fundos de vales. Já a área urbana em consolidação com 

alta densidade de ocupação concentrava 13 (15,48%) focos erosivos, nos seguintes bairros: 

Parque Santa Maria (1), Bro. Jardim Califórnia (1), Jd. Novo Mundo (3), St. Negrão de 

Lima (1) e Bro. Santo Hilário (1) aprovados entre 1951 a 1959; Lot. Grande Retiro (1) em 

1996; Conj. Vera Cruz (1), Bro. da Vitória (2), São Carlos (1) e Conj. Primavera (1) 

aprovados em 2007 a 2014. Nota-se que 5 (5,95%) dos 13 (15,48%) focos predominavam 

em loteamentos com alta densidade de ocupação, nas quais a regularização deu-se 

posteriormente a 2002.  

Assim, não somente o tamanho da área mapeável do uso em consolidação com 

média densidade de ocupação aumentou de 12,262km² em 1992 para 30,016km² em 2002, 

mas também o número de focos que passou de 2 (1,79%) para 10 (11,9%). Estes situados 

no St. Crimeia Leste com parcelamento aprovado em 1950, no St. Gentil Meirelles em 

1978, Residencial Itaipu aprovado em 1996, no Sonho Verde Complemento em 1998, Res. 

Mar Del Plata em 1999, no Luana Park em 2000, no St. Marabá em 2000, Res. Morumbi 

em 2006, no Res. Frei Galvão aprovado em 2010 e Vale dos Sonhos I em 2011. Observa-

se, portanto, que 5 de 10 parcelamentos possuíam menos de 6 anos de existência e outros 3 

com parcelamentos aprovados após o ano de 2006, ambos com média densidade de 

ocupação já estavam em consolidação. 

Na Figura 46 e Tabela 32, pode-se ainda perceber a concentração de 10 (11,9%) 

focos situados em área parcelada sem cobertura vegetal, sendo que 4 focos em 

parcelamentos clandestinos e outros 6 em parcelamentos recém inaugurados, a saber: Solar 

Santa Rita (1) aprovado em 1996; Res. Center Ville (1) em 1997; Solar Ville (1) em 1998; 

Park Lozandes (1) e Res. Hugo de Moraes (1) em 2000; (1 foco) Jd. Curitiba em 2014; (1) 

Santa Rita 7º etapa e (2 focos) Cond. Samambaia clandestinos (1).  E a concentração de 6 

(7,14%) focos em 5 bairros em área com solo exposto ou coberto parcialmente com 

gramíneas espontâneas para a expansão de loteamento, nas quais 4 focos localizavam-se 

especificamente em 3 parcelamentos aprovados após o ano de 2006 (Res. Morumbi, Jd. 

Ipanema e Estrela Dalva).  

Isso leva a supor alterações hidráulicas decorrentes de práticas de remoção de 

cobertura vegetal, terraplanagem, seguida da comercialização de terras antes da aprovação 

do licenciamento. É importante destacar que ambos focos erosivos identificados em áreas 
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de solo exposto estavam localizados próximos as áreas de preservação permanentes, onde a 

cobertura vegetal é do tipo degradada.  

Em menor número foram identificados 5 (5,95%) focos situados próximo às 

margens do Córrego Água Branca e Palmito a Leste e outros 3 focos às margens do 

Córrego Cascavel a Noroeste na Vila Finsocial em área urbana consolidada, porém com 

médio/baixo padrão construtivo com pouca cobertura vegetal, além de alta densidade de 

ocupação. Outros 5 (5,95%) foram localizados em área parcelada com cobertura vegetal e 

baixa ocupação na porção Leste, às margens do Córrego Ladeira e a Oeste próximo ao 

Ribeirão Anicuns em parcelamentos aprovados entre 1964 a 1999. Ainda, foram mapeados 

4 (4,76%) focos erosivos em áreas de cobertura vegetal densa no Jardim Botânico e 

nascente do Córrego Buriti a Sudeste. Por fim, identificou-se apenas 3 (3,57%) focos em 

área urbana consolidada com alto/médio padrão construtivo com cobertura vegetal 

significativa e alta/média densidade de ocupação em áreas localizadas ás margens do 

Córrego Cascavel e nascente do Córrego Capim Puba. 

Em 2006 (Figura 47 e Tabela 32) o número de focos continuou diminuindo, de 84 

para 75, espacialmente mais dispersas, ou seja, com menor densidade de concentração. As 

áreas em consolidação com média densidade de ocupação, seguidas das parceladas com ou 

sem cobertura vegetal, com baixa densidade de ocupação, na maioria antes inconsolidadas, 

também aumentaram, e destacam porque é justamente nelas que se situam a maioria dos 

focos erosivos desse ano, sendo que alguns já haviam sido identificados em 2002 e mesmo 

em 1992, porém novos surgiram. 

  Apesar da diminuição da área com cobertura vegetal degradada, que em 1992 

cobria 93,596km² e reduziu cerca de metade em 2006, para 53,308km², ainda assim 

concentrava 17 (22,67%) dos 75 focos, sendo 1 (1,33%) na porção Leste às margens  do 

Rio Meia Ponte, 2 (2,66%) ao norte às margens do Ribeirão João Leite, 3 (4%) a Noroeste 

no Ribeirão Caveiras e Pinguela Preta, 2 (2,66%) próximo a Oeste e próximo ao Ribeirão 

Anicuns, 2 (2,66%) às margens do Córrego Caveiras,  4 (5,33%) a Sudoeste no Córrego 

Taquaral e 3 (4%) no Córrego Baliza e Rodeio. A Figura 47 e Tabela 32 mostram também 

que a cobertura vegetal do tipo degradada concentrava 3 focos a jusante de 3 

parcelamentos clandestinos, a saber: Amim Camargo, Jd. Fonte Nova e Bairro da Vitória. 

Nota-se ainda que 8 focos situavam-se a jusante de 8 bairros em consolidação com média 

densidade de ocupação, 5 focos a jusante de área urbana em consolidação com alta 

densidade de ocupação e 1 foco situado a jusante da área urbana consolidada.  
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Figura 47: Focos Erosivos e Uso e Ocupação na Macrozona Construída de Goiânia em 2006 

 

Fonte: Ortofoto MUBDG (2017). 
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Some-se a essas áreas, a parcelada sem cobertura vegetal e baixa ocupação, ou 

seja, sugerindo solo parcialmente exposto, que concentrava 16 (21,33%) focos, o segundo 

maior número de focos erosivos em 2006, situados nos seguintes bairros: Bro. Santa 

Genoveva (1) aprovado em 1951; Solas Santa Rita (1) em 1996; Res. Barravento (1) em 

1998; Jd. Fonte Nova (1) em 1999; Park Lozandes (1), Jd. Pampulha (1) e Jd. Bom Jesus 

(1) aprovados em 2000; Jd. Itaipu (2) em 2002; Res. Vale do Araguaia (1) e Humaitá (1) 

em 2004; Jd. Fonte Nova I (2) e Res. Itaipu I (1 focos) aprovado em 2010; St. Três Marias 

(1) aprovado em 2012 e; St. Amim Camargo (1) em situação clandestina. É importante 

destacar que 5 focos de 16 estavam concentrados em parcelamentos clandestinos.  

Percebe-se a ocorrência de 29 (quase 38% do total) focos em áreas em 

consolidação de média e alta densidade de ocupação, que se somam aos 33 (44%) focos em 

áreas com cobertura vegetal degradada e áreas parceladas sem cobertura vegetal com baixa 

ocupação, juntas somam cerca de 80% da área total. Por outro lado, eram 15 (20%) focos 

em área urbana em consolidação com média densidade de ocupação neste mesmo ano de 

2006 que correspondem a 1 foco na porção Leste às margens do Rio Meia Ponte, 9 a 

Noroeste entre o Ribeirão Caveiras e do Córrego do Capim, 2 focos à Oeste no Ribeirão 

Anicuns, 1 entre o Córrego Taquaral e São José e 2 as margens do Córrego Rodeio a 

Sudoeste. É importante observar que nestes dois últimos os focos localizavam-se próximos 

a canais fluviais, mas somente 2 focos em parcelamento clandestino (Jd. Gramando e 

Recanto dos Buritis) e outros 13 focos em 9 parcelamentos aprovados entre 1958 a 2003, 

sendo que 5 bairros possuíam menos de 10 anos de ocupação. Também na área urbana em 

consolidação, mas com alta densidade de ocupação, observou-se 14 (18,67%) focos 

erosivos que se localizavam no Jd. Mariliza (1 foco), Jardim Vitória (1), Jd. Europa (1), Jd. 

Novo Mundo (1), Bro. São Francisco (2) e Santa Genoveva (1) aprovados entre 1955 e 

1957, Goiânia 2 (1) em 1983, Jd. Colorado (1) em 1995, Jd. das Hortências (2) em 1998, 

Vale dos Sonhos I (1) em 2011 e Vl. Roriz (2) clandestina.  

Apesar da redução de áreas com solo exposto de 57,818km² (13,09%) em 2002 para 

52,893km² (11,98%) em 2006, pode-se perceber o predomínio de 11 (13,33%) focos 

situados na porção leste à margem direita do Rio Meia Ponte, a Oeste as margens do 

Ribeirão Anicuns e a Sudoeste próximo aos Córregos Taquaral e Baliza. Embora em 

menor número, pode-se constatar 1 (1,33%) foco em área urbana parcelada com cobertura 

vegetal, próxima ao Ribeirão Caveiras na Chácara de Recreio São Joaquim aprovado em 

1976 e 1 (1,33%) foco em área de cobertura vegetal densa situado a jusante do Parque 
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Atheneu, aprovado em 1999, cujo processo de ocupação já estava em consolidação, com 

alta densidade de ocupação.  

É importante destacar que não foram identificados focos erosivos nas categorias 

cobertura vegetal reflorestada, área urbana consolidada com alto/médio padrão construtivo 

com cobertura vegetal significativa e alta/média densidade de ocupação e de médio/baixo 

padrão construtivo com pouca cobertura vegetal e alta densidade de ocupação. 

Em 2011, a cobertura vegetal degradada concentrava 15 (50%) focos erosivos, dos 

quais situavam-se 4 (13,33%) a leste às margens do Rio Meia Ponte e Córrego Ladeira, 3 

(10%) a Noroeste no Ribeirão Caveiras, 5 (16,66%) a Oeste no Ribeirão Caveiras, 1 

(3,33%) às margens do Córrego Macambira na porção Centro-Oeste e 2 (6,66%) focos a 

Sudoeste no Córrego Rodeio. A Figura 48 permite perceber que 3 bairros localizados a 

montante de 4 focos dos 15 identificados em área de cobertura do tipo degradada estavam 

irregulares no ano de 2011, cuja aprovação do parcelamento se deu após o ano de 2013 

como o caso do Bro da Vitória e outros 2 (Conj. Habitacional Madre Germana e Jd. 

Conquista) permanecem clandestinos. Além disso, verificou-se que ambas são áreas 

clandestinas já estavam em processo de consolidação com alta densidade de ocupação.  

A Figura 48 permite constatar que 4 (13,33%) focos localizavam-se em área 

urbana em consolidação com alta densidade de ocupação, nos bairros: Goiá com 

parcelamento aprovado em 2000, Res. Solar Ville em 1998, Res. Aldeia do Vale em 1999 

e Bairro São Francisco, ainda não aprovado. Nota-se que ás áreas onde predominam os 

focos erosivos geralmente são clandestinas e/ou parcelamentos recentes com menos de 12 

anos de ocupação. Nesse mesmo sentido, como já esperado, a concentração de 4 (13,33%) 

focos em áreas parceladas sem cobertura vegetal e com baixa ocupação é inferior aos anos 

de 2002 e 2006, sobretudo localizados em sua maioria em bairros recentes e clandestinos, a 

saber: Jd. América aprovado em 1952, Res. Goiânia Golf Clube em 2003, Res. Dom 

Rafael em 2006 e Bairro da Vitória em situação clandestina.  

Em menor número foram identificados 1 (3,33%) foco erosivo em área urbana em 

consolidação com média densidade de ocupação, localizado no Recanto do Bosque na 

porção Norte, 1 (3,33%) foco em área parcelada com cobertura vegetal e baixa ocupação 

situado a Oeste no Conjunto Vera Cruz, próximo ao Ribeirão Anicuns e 1 (3,33%) foco em 

área com solo exposto localizado próximo ao Ribeirão Caveiras e Rio Meia Ponte. De 

modo geral, nota-se uma elevada diminuição de focos em ambas as categorias, 

especialmente  a de solo  exposto, na qual, em 2006 registrou-se  11(14,67%), reduzindo    
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Figura 48: Focos Erosivos e Uso e Ocupação na Macrozona Construída de Goiânia em 2011 

 

Fonte: Ortofotos MUBDG (2017).  
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significativamente em 4 (3,33%) em 2011. 

É importante destacar que não foram identificados focos erosivos nas seguintes 

categorias: cobertura vegetal reflorestada, área urbana consolidada com alto/médio padrão 

construtivo com cobertura vegetal significativa e alta/média densidade de ocupação e área 

urbana consolidada com médio/baixo padrão construtivo, pouca cobertura vegetal, alta 

densidade de ocupação. Além disso, observa-se a concentração de 4 (13,33%) focos 

erosivos em áreas não mapeáveis situadas a Oeste no Ribeirão Anicuns. 

Em 2016, o maior número de focos erosivos predomina no uso de cobertura 

vegetal degradada com 9 (31,03%) focos distribuídos ao Norte próximo ao Ribeirão João 

Leite, a oeste no Ribeirão Anicuns, a Sudoeste nos Córregos Taquaral, Baliza e Rodeio. A 

Figura 49 e a Tabela 32 permitem constatar que os 9 focos estão concentrados a jusante de 

8 parcelamentos, nas quais: 6 bairros estão em estágio de consolidação com alta/média 

densidade de ocupação e possuem aproximadamente 10 anos de ocupação, 1 parcelamento 

consolidado no setor Itatiaia aprovado em 1977 e apenas 1 parcelamento St. Amim 

Camargo como clandestino em consolidação.  

Por outro lado, pode-se perceber na Figura 49 que a área urbana em consolidação 

com alta densidade de ocupação concentra 5 (17,24%) focos erosivos situados a Leste na 

nascente do Córrego Ladeira (1 foco), a Oeste nos Ribeirões Caveiras (1) e Anicuns (1) e 

na porção Sudoeste no Córrego Baliza (2). Além disso, verifica-se que ambos 5 focos 

erosivos localizam-se próximos as áreas de cobertura vegetal degradada e cursos de 

drenagens, onde o relevo é mais suscetível a ocorrência de erosão.  

Como já exposto no item 4.2, do uso e ocupação da área parcelada sem cobertura 

vegetal e baixa ocupação, verifica-se não apenas uma diminuição de 67,946km² em 2002 

para 58,012km² em 2016, mas também no número de focos erosivos, sendo que foram 

identificados 10 em 2002 e apenas 4 focos em 2016. Desse modo, pode-se perceber que 

os4 (13,79%) focos distribuem-se especificamente em parcelamentos recentes aprovados 

com menos de 15 anos, nas quais situam-se na porção Sudeste no Residencial Goiânia Golf 

Clube aprovado em 2003, a Sudoeste na no Res. Sevilha e Talismã aprovados em 2002 e 

Condomínio do Lago em 2009.  

Como esperado, à medida que a cidade se consolida verifica-se uma redução em 

áreas parceladas com solo exposto, sobretudo observa-se não apenas a diminuição em de 

42,733km² em 1992 para 22,502km² em 2016, mas também de 10 focos erosivos para 4 

(13,79%) em 2016, cuja localização se dá preferencialmente nas periferias da Macrozona 
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Figura 49: Focos Erosivos e Uso e Ocupação na Macrozona Construída de Goiânia em 2016 

   

Fonte: Ortofotos MUBDG (2017).  
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Construída, a saber: 2 focos ao Norte próximos ao Rio Meia Ponte e outros 2 focos a Oeste 

próximo ao Ribeirão Anicuns.  

Em área urbana em consolidação com média densidade de ocupação foram 

identificados apenas 3 focos, nas quais distribuem-se a Nordeste próximo ao Ribeirão João 

Leste no Residencial Vale dos Sonhos II aprovado em 2004, ao norte próximo ao Rio Meia 

Ponte no St. Goiânia 2 aprovado em 1983 e a Oeste próximo ao Córrego Taquaral no 

Solange Parque II aprovado em 1994. Além disso, observa-se ainda a concentração de 2 

(6,9%) focos erosivos distribuídos no Sítio Panorama aprovado em 1977 e no Recanto das 

Minas Gerais a Nordeste aprovado em 1995, ambos em área parcelada com cobertura 

vegetal e baixa ocupação.  

Em menor número verifica-se 1 (3,45%) foco em área de cobertura vegetal do tipo 

mata situado na porção Sudeste na cabeceira do córrego Buriti, cujo parcelamento a 

montante Parque Atheneu aprovado foi em 1999 e consta em processo de consolidação. 

Além disso, identificou-se 1 (3,45%) foco em área urbana consolidada com médio/baixo 

padrão construtivo com pouca cobertura vegetal e alta densidade de ocupação no Conjunto 

Habitacional Aruanã III aprovado em 1979. É importante destacar que não foram 

identificados processos erosivos nas seguintes categorias de uso: Cobertura Vegetal 

Reflorestada e em área Urbana Consolidada com alto/médio padrão construtivo, com 

cobertura vegetal significativa e alta/média densidade de ocupação. 

De modo geral, os focos erosivos associavam às áreas de cobertura vegetal 

degradada, urbanas em consolidação com alta a média densidade de ocupação, além das 

parceladas sem cobertura vegetal e baixa ocupação, mesmo que em processo de 

regularização. Nota-se que a maior concentração de focos em áreas de cobertura vegetal se 

dá a jusante de parcelamentos recém criados, com aproximadamente entre 10 a 15 anos de 

aprovação e em bairros clandestinos e/ou irregulares. 

Por outro lado, pode-se perceber que apesar da redução em cerca de 50% entre 

1992 a 2016 da categoria de uso de cobertura vegetal degradada, esta apresentou o maior 

número de focos erosivos em todos os anos. Além disso, observa-se que passa de 51 focos 

em 1992 para 9 em 2016, ou seja, a diminuição é cerca de 80%, sobretudo consta em 

média para todos os anos que 52,82% dos focos localizam-se a jusante de parcelamentos 

em consolidação, 20,86% clandestinos, 18,80% consolidados, 7,21% parcelados e 0,32% 

de solos expostos. É importante destacar que em média cerca de 60% dos loteamentos 
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aprovados a montante dos focos erosivos identificados em área de cobertura vegetal 

degradada possui menos de 15 anos.  

Com exceção do ano de 1992, verificou-se que em média de 44,54% dos bairros 

recém-criados, com aproximadamente 13 anos de aprovação, apresentam focos erosivos 

em área urbana em consolidação com alta densidade de ocupação. Constata-se que em 

média 17,72% dos parcelamentos identificados como clandestinos concentram foco nos 

ano de 2002, 2006 e 2011. Além disso, pode-se perceber que em média 57,19% dos 

parcelamentos aprovados em 2002, 2006 e 2016 em área urbana em consolidação com 

média densidade de ocupação são recém-ocupados com menos de 14 anos e que 27,17% 

dos parcelamentos são clandestinos, ou seja, apenas 15,64% são regularizados com mais de 

14 anos de aprovação.   

Em área urbana parcelada sem cobertura vegetal constatou-se elevados números 

de focos erosivos em todos os anos, nas quais em média 73,71% são parcelamentos recém-

aprovados com menos de 12 anos, 15,85% são clandestinos e apenas 10,44% 

correspondem a loteamentos com mais de 12 anos de aprovação. Em área parcelada com 

cobertura vegetal verificou-se uma baixa concentração de focos erosivos para todos os 

anos, com exceção do ano de 2002 que foi registrado 5 focos erosivos, nas quais 

desaparecem no ano de 2006 e 2011, e ressurge 1 foco em 2016.  

Em áreas com solo exposto, verifica-se a maior ocorrência de focos erosivos se dá 

nos anos de 1992, 2002 e 2006, quando a área urbana ainda é inconsolidada e está em 

processo de expansão. Além disso, observa-se que os menores números de focos erosivos 

em áreas de solo exposto e em áreas parceladas ocorrem no ano de 2011 e 2016, quando a 

área urbana em sua maioria está em processo de consolidação. Isso está de acordo com a 

literatura em que as maiores taxas de erosão são produzidas na fase de construção, quando 

a área urbana ainda é inconsolidada prevalecendo uma grande quantidade de solo exposto e 

suscetível a erosividade das chuvas.  

Neste contexto, constatou-se ainda que as áreas consolidadas com alta a média 

densidade de ocupação apresentavam os menores números de focos erosivos e em anos não 

foram identificados como 2006 e 2011. Nota-se que as áreas consolidadas diferente das 

inconsolidadas apresentam os menores números de focos, assim como ás áreas de 

cobertura vegetal do tipo mata e quando ocorrem são resultantes de problemas derivados a 

montante, o que leva a supor que a origem está na concentração de águas pluviais em 
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Figura 50: Eixo de deslocamento das áreas de maior criticidade focos erosivos em Goiânia 

 

Fonte: MUBDG (2017) 
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direção à jusante. É importante destacar que não foram identificados focos erosivos em 

áreas de cobertura vegetal reflorestada em todos os anos. 

Comparando-se, mais uma vez com a expansão da ocupação urbana, os usos do 

solo urbano e as isodensidades, os focos erosivos situados nas categorias de uso parece 

acompanhar uma espécie de arco em sentido anti-horário. Isto quer dizer que obedeceram o 

processo de ocupação e uso do solo, nas quais deu-se a leste e Norte-Nordeste em 1992 e 

2002, à Norte-Nordeste e Oeste em 2006, à Oeste e Sudoeste em 2011 e atualmente em 

2016 à Sudoeste, como representado na Figura 50. 
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CONCLUSÃO 

 

Em síntese pode-se concluir que o presente trabalho sobre a evolução da paisagem 

urbana de Goiânia, Macrozona Construída, e espaço-temporal dos focos erosivos hídricos 

lineares do tipo ravinas e voçorocas de médio a grande porte, permite concluir que:  

- A pesquisa desenvolvida procurou sistematizar as variáveis que auxiliam na 

identificação da distribuição espacial dos focos de erosão linear do tipo ravinas e 

voçorocas ao longo do tempo. Deste modo, cadastraram-se os focos erosivos nos anos de 

1983, 1992, 2002, 2006, 2011 e 2016 e constatou-se tendência de diminuição notável das 

ocorrências, pois em 1992 eram 112 focos que diminuíram para 84 no ano de 2002, 

posteriormente para 75 focos em 2006, para 30 em 2011 e 29 em 2016. Este ano representa 

a situação menos grave em número de focos, o que sugere que medidas corretivas diretas 

ou indiretas foram empreendidas.  

- A partir do cadastro sobre as Ortofotos pôde-se também avaliar que dos 337 

focos erosivos identificados cumulativamente nos anos de 1982, 1992, 2002 e 2006 apenas 

7 (2,07%) ainda ocorrem nos dias atuais, o que sugere que 97,92% dos focos relatados 

foram controlados e que as medidas corretivas administradas, especialmente pela AMMA, 

têm sido eficazes.  

- Com base no meio físico, observou-se que os principais condicionantes desses 

processos são: áreas onde dominam as rochas do Grupo Araxá Complexo Granulítico 

Anápolis Itauçu associado a Ortogranulitos; em relevos suave ondulados e ondulados onde 

os declives de 3 a 8% predominam 33% dos focos e declividades de 8 a 20% que 

concentram 50% do processos erosivos; em altitudes de 687 a 719m e de 751 a 797m; em 

solos do tipo Latossolo Vermelho Distroférrico (LVdf2), em Latossolo Vermelho 

Distrófico e Gleissolo Háplico Ta Eutrófico, cujo índice relativo de erodibilidade é  4,0 a 0 

da classe IV e V, portanto baixo; apesar de não ter uma sub-bacia especifica em números 

de focos erosivos em todos os anos, observou-se que predominam nas sub-bacias dos 

Ribeirões Anicuns, Caveiras, Meia Ponte, Água Branca e Dourados.  

- Quanto à suposição inicial de que a ocupação irregular de certas áreas mais 

sensíveis às ações do escoamento das águas pluviais intensificam os processos erosivos 

lineares no município de Goiânia, pode-se dizer que foi confirmada com base na 

distribuição espaço-temporal avaliada, na análise do meio físico e no processo de uso e 

ocupação. Isto sugere que áreas geotecnicamente sensíveis, como as próximas a fundos de 
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vale, cabeceiras de drenagem e solos hidromórficos, não devem ser ocupadas, já que o 

maior número de focos erosivos em todos os anos analisados situa-se nestas áreas. Nesse 

sentido, pôde-se constatar que as áreas localizadas próximas a canais fluviais, em sua 

maioria foram alvo de ocupação clandestina que, posteriormente, foi regularizada, mas, 

apesar disso, alguns parcelamentos continuaram apresentando processos erosivos até a 

consolidação e mesmo algum tempo depois.   

- O mapeamento da expansão dos loteamentos e uso e ocupação do solo 

permitiram observar que a maior concentração de focos erosivos se deu em áreas 

periféricas, mais especificamente em áreas de expansão urbana nos loteamentos recém-

aprovados, com menos de 12 anos de ocupação e/ou em áreas clandestinas. Identificou-se 

ainda que as áreas de cobertura vegetal degradada apresentam o maior número de focos 

erosivos, estas por se situarem próximas às cabeceiras de drenagem e dos canais fluviais, 

cuja declividade é mais acentuada e favorecem a concentração do fluxo superficial das 

águas pluviais, além de apresentarem nível freático raso ou aflorante, facilmente 

interceptável.  

- Já as áreas urbanas consolidadas diferentemente das inconsolidadas 

apresentaram os menores números de focos, assim como ás áreas de cobertura vegetal do 

tipo mata, como esperado, embora quando ocorram resultem de uso e ocupação a 

montante, que dão condicionam concentração de águas pluviais em direção à jusante. 

- A distribuição espaço-temporal dos focos erosivos, bem como as isodensidades 

dos anos de 1992, 2002, 2006, 2011 e 2016 permitiram comprovar que as áreas de maior 

criticidade, isto é, alta e alta a média, ocorrem em áreas de expansão urbana cujo uso ainda 

é inconsolidado. Deste modo, constata-se na história do processo erosivo hídrico na área 

urbana de Goiânia uma trajetória que descreve uma espécie de arco, que obedece a direção 

de Leste para Norte, Noroeste, Oeste e atualmente projeta-se para Sudoeste, justamente 

onde se encontra a área com maior criticidade no ano de 2016.  

- Essa área mais crítica localizada na porção Sudoeste situa-se entre as margens 

dos Córregos Baliza e Rodeio, especificamente correspondente à zona atual de expansão 

urbana, em direção ao município de Abadia de Goiás. Verifica-se que além de ser 

representativa, corrobora a interpretação de que as causas da degradação ambiental 

promovida pelos processos erosivos lineares estão no processo de uso e ocupação do solo, 

sobretudo quando se dá de forma rápida, desordenada e sem atender as infraestruturas 

básicas para moradia, corroborando a literatura sobre o tema.   
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- A pesquisa também permite demonstrar que as geotecnologias foram um auxiliar 

precioso nas análises dos processos erosivos, em especial as imagens de alta resolução e a 

plataforma SIG ArcGis para o processamento, manipulação e análise dos dados. 

- Por fim, há que se destacar que a metodologia utilizada foi bastante satisfatória 

para espacializar o fenômeno e correlacioná-lo aos seus fatores causadores no tempo. 
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Apêndice A 

 

ID X Y Bairro 1983 1992 2002 2006 2011 2016 

1 - - Bro. Água Branca x      

2 - - Bro. Água Branca x      

3 - - Bro. Capuava x      

4 - - Bro. Capuava x      

5 - - Bro. Capuava x      

6 - - Bro. Capuava x      

7 - - Bro. Jardim América x      

8 - - Bro. Nova Suiça x      

9 - - Ch. Botafogo x      

10 - - Conj. Habitacional Aruanã III x      

11 - - Conj. Riviera x  x    

12 - - Conj. Vera Cruz x x     

13 - - Conj. Vera Cruz x      

14 - - Conj. Vera Cruz x      

15 - - Conj. Vera Cruz x      

16 - - Jd. Europa x      

17 - - Jd. Novo Mundo x      

18 - - Jd. Novo Mundo x      

19 - - Jd. Novo Mundo x      

20 - - Jd. Novo Mundo x      

21 - - Jd. Novo Mundo x      

22 - - Jd. Novo Mundo x      

23 - - Jd. Novo Mundo x      

24 - - Jd. Novo Mundo x      

25 - - Jd. Novo Mundo x      

26 - - Jd. Novo Mundo x      

27 - - Jd. Novo Mundo x      

28 - - Jd. Novo Mundo x      

29 - - Jd. Novo Mundo x      
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30 - - Jd. Novo Mundo x      

31 689793 8154855 Jd. Novo Mundo x x  x   

32 - - Jd. Novo Mundo x      

33 - - Jd. Novo Mundo x      

34 - - Jd. Novo Mundo x      

35 - - Jd. Novo Mundo x      

36 - - Jd. Novo Mundo x      

37 - - Jd. Novo Mundo x      

38 - - Jd. Novo Mundo x      

39 692270 8156510 Jd. Novo Mundo x      

40 - - Jd. Novo Mundo x      

41 - - Jd. Novo Mundo x      

42 - - Jd. Novo Mundo x      

43 - - Jd. Novo Mundo x      

44 - - Jd. Novo Mundo x      

45 - - Jd. Novo Mundo x x x    

46 - - Jd. Novo Mundo x      

47 - - Jd. Novo Mundo x      

48 - - Jd. Novo Mundo x      

49 - - Jd. Novo Mundo x      

50 - - Jd. Novo Mundo x      

51 - - Jd. Novo Mundo x      

52 - - Jd. Novo Mundo x      

53 - - Jd. Novo Mundo x      

54 - - Jd. Novo Mundo x      

55 - - Jd. Novo Mundo x      

56 - - Jd. Novo Mundo II x x     

57 - - Jd. Novo Mundo II x x     

58 - - Lot. Goiânia II x      

59 - - Lot. Nova Vila x      

60 - - Lot. Panorama Park x x     

61 - - Lot. Granjas Brasil x      
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62 - - Pq. Amazônia x      

63 - - Pq. Amazônia x      

64 - - Pq. Amazônia x      

65 - - Pq. Amazônia x      

66 - - Pq. Amazônia x      

67 - - Pq. Amazônia x      

68 - - Pq. das Laranjeiras x x     

69 - - Pq. Oeste Industrial x      

70 - - Conj. Habitacional Aruanã x     x 

71 - - St. Bueno x      

72 - - St. Jaó x      

73 - - St. Leste Universitário x      

74 - - St. Leste Universitário x      

75 - - St. Norte Ferroviário x      

76 - - St. Perim x      

77 - - St. Progresso x      

78 - - St. Progresso x      

79 - - St. São José x      

80 - - St. Urias Magalhães x      

81 - - St. Urias Magalhães x      

82 - - St. Gentil Meirelles x x     

83 - - Vl. Adélia x      

84 - - Vl. Adélia III x      

85 - - Vl. Clemente x      

86 - - Vl. Cristina Continuação x      

87 - - Vl. Jacaré x      

88 - - Vl. João Vaz x      

89 - - Vl. Maria Luiza x      

90 - - Vl. Maria Luiza x      

91 - - Vl. Maria Luiza x      

92 - - Vl. Maria Luiza x x     

93 - - Vl. Maria Luiza x      



210 

 

94 - - Vl. Maria Luiza x      

95 - - Vl. Mauá x      

96 - - Vl. Mauá x      

97 - - Vl. Mauá x      

98 - - Vl. Mauá x      

99 - - Vl. Morais x      

100 - - Vl. Nossa Senhora Aparecida x      

101 - - Vl. Redenção x      

102 - - Vl. Santa Helena x      

103 - - Vl. Santa Helena x      

104 - - Vl. Santa Helena x      

105 - - Vl. Santa Helena x      

106 - - Vl. São Francisco x      

107 689918 8153592 Bro. Água Branca  x x    

108 684651 8149547 Bro. Serrinha  x     

109 691963 8158018 Bro. Santo Hilário  x     

110 692246 8158108 Bro. Santo Hilário  x     

111 692690 8158149 Bro. Santo Hilário  x     

112 692473 8158158 Bro. Santo Hilário  x     

113 693207 8158283 Bro. Santo Hilário  x     

114 692896 8158376 Bro. Santo Hilário  x     

115 693073 8158380 Bro. Santo Hilário  x     

116 693036 8158413 Bro. Santo Hilário  x x    

117 679138 8156327 Bro. São Francisco  x     

118 679049 8156048 Bro. São Francisco  x     

119 689108 8157447 Bro. Feliz  x     

120 688907 8157496 Bro. Feliz  x     

121 688758 8157446 Bro. Feliz  x     

122 690972 8155254 Ch. Botafogo  x     

123 677619 8159248 Ch. de Recreio São Joaquim  x     

124 676343 8160262 Ch. de Recreio São Joaquim  x     

125 690088 8157175 Ch. Retiro  x     
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126 690653 8158393 Ch. Retiro  x     

127 672525 8155869 Conj. Vera Cruz  x     

128 672374 8156599 Conj. Vera Cruz  x x    

129 671928 8157651 Conj. Vera Cruz  x     

130 674294 8157070 Cond. do Lago  x     

131 674783 8145341 Cond. Setor Amin Camargo  x     

132 674423 8145605 Cond. Setor Amin Camargo  x     

133 679789 8156738 Esp. do Anicuns  x     

134 692687 8156649 Jd. Aroeiras  x     

135 677404 8162637 Jd. Curitiba  x     

136 677099 8163068 Jd. Curitiba  x     

137 676608 8163312 Jd. Curitiba  x     

138 679880 8161575 Jd. Fonte Nova  x     

139 687780 8153097 Jd. Goiás  x     

140 688127 8153358 Jd. Goiás  x     

141 678224 8156143 Jd. Leblon  x     

142 676371 8161857 Jd. Liberdade  x     

143 678210 8159665 Jd. Nova Esperança  x     

144 688429 8154568 Jd. Novo Mundo  x x    

145 689690 8154943 Jd. Novo Mundo  x     

146 688470 8154966 Jd. Novo Mundo  x x  x  

147 690076 8155084 Jd. Novo Mundo  x x    

148 690126 8155129 Jd. Novo Mundo  x     

149 691403 8156853 Jd. Novo Mundo  x x    

150 690212 8156966 Jd. Novo Mundo  x     

151 677458 8156850 Jd Petropolis  x     

152 676769 8157131 Jd Petropolis  x x   x 

153 675324 8146488 Jd. Caravelas  x  x   

154 676400 8161833 Jd. Liberdade  x     

155 679014 8159667 Jd. Nova Esperança  x     

156 686384 8149814 Jd. Santo Antônio  x     

157 691059 8153069 Lot. Alphaville Flamboyant  x     
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158 683272 8162037 Lot. Granjas Brasil  x     

159 689050 8151755 Lot. Park Lozandes  x x x   

160 689019 8151563 Lot. Park Lozandes  x x    

161 689167 8148759 Pq. Acalanto  x     

162 692926 8157314 Pq. das Amendoeiras  x     

163 692767 8158001 Pq. das Amendoeiras  x     

164 681949 8161026 Pq. das Flores  x     

165 688189 8157210 Pq. Industrial de Goiânia  x     

166 688193 8157476 Pq. Industrial de Goiânia  x     

167 674892 8154837 Pq. Industrial João Braz  x     

168 676197 8162943 Res. Fortaleza  x     

169 682064 8159712 Res. Hugo de Moraes  x x    

170 683363 8158671 Res. Morumbi  x     

171 692962 8159684 Res. Ouro Preto  x     

172 677168 8156145 Res. Parque Mendanha  x  x   

173 690238 8153962 Res. Sonho Verde  x x    

174 690400 8154271 Res. Sonho Verde Complemento  x x    

175 690873 8154320 Res. Sonho Verde Complemento  x     

176 691163 8155335 Res Vale do Araguaia  x     

177 691559 8158363 Res. Hawaí  x     

178 672267 8142536 Res. Itaipú  x     

179 676531 8161775 Res. Mansões Paraíso  x     

180 677383 8156443 Res. Parque Mendanha  x  x   

181 674945 8145610 St. Andréia  x     

182 684393 8151584 Bueno  x x    

183 684565 8158810 Criméia Oeste  x     

184 680224 8159107 St. Empresarial  x     

185 688950 8158946 St. Jaó  x     

186 678412 8161180 St. Morada do Sol  x     

187 678653 8161304 St. Morada do Sol  x     

188 684424 8154538 St. Oeste  x     

189 686130 8150065 St. Pedro Ludovico  x     
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190 686986 8151016 St. Pedro Ludovico  x x    

191 685635 8151743 St. Pedro Ludovico  x     

192 681310 8158314 St. Perim  x     

193 681749 8158413 St. Perim  x     

194 681767 8158443 St. Perim  x     

195 681799 8158497 St. Perim  x     

196 681824 8158564 St. Perim  x     

197 693672 8158814 St. Recanto das Minas Gerais  x x    

198 685523 8159202 St. Criméia Leste  x x    

199 693222 8156225 Vl. Concórdia  x     

200 681809 8160098 Vl. Cristina Continuação  x     

201 679629 8160147 Vl. Finsocial  x     

202 679024 8155337 Vl. Mooca - Complemento  x     

203 688197 8156404 Vl. Oswaldo Rosa  x     

204 691882 8153180 Vl. Parque Santa Maria  x     

205 694072 8156802 Vl. Pedroso  x     

206 694152 8156929 Vl. Pedroso  x     

207 682582 8157489 Vl. Santa Helena  x     

208 693273 8156162 Vl. Concórdia  x     

209 679497 8160288 Vl. Finsocial  x     

210 676159 8163622 Bro. da Vitória   x    

211 676040 8163798 Bro. da Vitória   x    

212 690885 8154859 Bro. Jardim Califórnia   x    

213 687601 8160185 Bro. Santa Genoveva   x x   

214 675849 8164152 Bro. São Carlos   x    

215 674353 8151587 Ch. Anhangüera   x    

216 682958 8164418 Ch. Samambaia   x    

217 682129 8165101 Ch. Samambaia   x    

218 673222 8165962 Conj. Primavera   x    

219 672106 8156484 Conj. Vera Cruz   x    

220 672460 8156567 Conj. Vera Cruz   x    

221 671480 8156823 Conj. Vera Cruz   x    
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222 677187 8148855 Cond. Santa Rita - 7a etapa   x    

223 692265 8156497 Jd. Aroeiras   x  x  

224 677195 8161986 Jd. Curitiba   x    

225 674743 8145856 Jd. Ipanema   x    

226 673913 8144420 Jd. Itaipu   x x   

227 688772 8155042 Jd. Novo Mundo   x    

228 690075 8156817 Jd. Novo Mundo   x    

229 677633 8156968 Jd. Petrópolis   x    

230 676623 8157230 Jd. Petrópolis   x    

231 681950 8149457 Jd. Atlântico   x    

232 693569 8156336 Lot. Grande Retiro   x    

233 691772 8148139 Pq. Atheneu   x x  x 

234 692787 8148403 Pq. Atheneu   x    

235 691597 8157757 Res. Carlos de Freitas   x    

236 675666 8147621 Res. Center Ville   x    

237 679754 8164864 Res. Estrela D'alva   x    

238 679816 8165058 Res. Estrela D'alva   x    

239 691837 8164590 Res. Frei Galvão   x    

240 681999 8160288 Res. Hugo de Moraes   x    

241 673197 8143302 Res. Itaipú   x    

242 673293 8143468 Res. Itaipú I   x    

243 674600 8153270 Res. Luana Park   x    

244 694310 8156413 Res. Mar Del Plata   x    

245 683363 8158672 Res. Morumbi   x    

246 694553 8158702 Res. Paulo Estrela   x    

247 672954 8143187 Res. Real Conquista   x    

248 673025 8143453 Res. Real Conquista   x    

249 674264 8161055 Res. Solar Ville   x    

250 690288 8154092 Res. Sonho Verde   x    

251 691986 8164537 Res. Vale dos Sonhos I   x    

252 691917 8153810 Res. Aruanã Park   x   x 

253 673391 8143742 Res. Itaipú   x    
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254 681596 8156826 St. Campinas   x    

255 682953 8158347 St. Gentil Meirelles   x    

256 687990 8157876 St. Negrão de Lima   x    

257 684421 8154537 St. Oeste   x    

258 674775 8147335 St. OrientVille   x    

259 685947 8152199 St. Pedro Ludovico   x    

260 675217 8151557 St. Solar Santa Rita   x x   

261 693112 8160144 Sir Ipê   x    

262 689768 8159782 St. Jaó   x x   

263 685762 8149738 St. Pedro Ludovico   x    

264 685950 8149787 St. Pedro Ludovico   x    

265 688760 8150472 Vl. Alto da Glória   x    

266 679267 8160115 Vl. Finsocial   x    

267 679300 8160123 Vl. Finsocial   x    

268 679326 8160126 Vl. Finsocial   x    

269 679363 8160123 Vl. Finsocial   x    

270 679390 8160162 Vl. Finsocial   x    

271 687156 8150105 Vl. Redenção   x    

272 678989 8159955 Vl. Finsocial   x    

273 687435 8159131 Bro. Santa Genoveva    x   

274 676040 8163796 Bro. São Carlos    x   

275 679098 8155927 Bro. São Francisco    x x  

276 679050 8156049 Bro. São Carlos    x   

277 670989 8156839 Ch. Coimbra    x   

278 676842 8159288 Ch. de Recreio São Joaquim    x   

279 674627 8142941 Cond. das Esmeraldas    x   

280 674607 8142952 Cond. das Esmeraldas    x   

281 674596 8142953 Cond. das Esmeraldas    x   

282 690607 8158313 Conj. Caiçara    x   

283 692272 8156511 Jd. Aroeiras    x   

284 681875 8148901 Jd. Atlântico    x   

285 680771 8162255 Jd. Balneário Meia Ponte    x   
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286 684405 8162077 Jd. Bom Jesus    x   

287 677230 8161107 Jd. Colorado    x   

288 677951 8161091 Jd. Das Hortências    x   

289 677930 8161623 Jd. Das Hortências    x   

290 679720 8151065 Jd. Europa    x   

291 679953 8161626 Jd. Fonte Nova    x   

292 679396 8160746 Jd. Fonte Nova I    x   

293 679792 8160909 Jd. Fonte Nova I    x   

294 681076 8159480 Jd. Gramado    x   

295 674519 8145635 Jd. Ipanema    x   

296 673862 8144391 Jd. Itaipú    x   

297 692950 8149075 Jd. Mariliza    x   

298 674602 8151279 Jd. Marques de Abreu    x   

299 677553 8155552 Jd. Pampulha    x   

300 677621 8156739 Jd. Petrópolis    x   

301 686789 8160179 Lot. Goiânia 2    x   

302 685024 8159676 Lot. Goiânia 2    x   

303 681737 8149892 Pq. Anhanguera    x   

304 673973 8149548 Pq. Santa Rita    x   

305 680419 8161620 Res. Barravento    x   

306 673575 8142077 Res. Campos Dourados    x x x 

307 692634 8155376 Res. Campos Verdes Quinhão III    x   

308 677982 8155893 Res. Cidade Verde    x   

309 675357 8149553 Res. Eli Forte-Extensão    x   

310 676254 8153075 Res. Goiânia Viva    x   

311 684083 8161331 Res. Humaita    x   

312 673218 8143468 Res. Itaipú    x   

313 696381 8159555 Res. Lageado    x   

314 681044 8162707 Res. Recanto do Bosque    x   

315 681114 8162739 Res. Recanto do Bosque    x   

316 680349 8162830 Res. Recanto do Bosque    x   

317 681189 8162867 Res. Recanto do Bosque    x   
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318 693120 8151651 Res. Recanto do Bosque    x   

319 672773 8147034 Res. Santa Fé    x   

320 674616 8161163 Res. Solar Ville    x   

321 675271 8148499 Res. Talismã    x  x 

322 691371 8155416 Res. Vale do Araguaia    x   

323 691840 8164225 Res. Vale dos Sonhos I    x   

324 680388 8162037 St. Alto do Vale    x   

325 672300 8154465 St. das Nações Extensão    x   

326 675415 8147592 St. Orienteville    x   

327 677329 8148217 St. Três Marias    x   

328 673983 8144963 St. Amim Camargo    x  x 

329 674365 8145444 St. Amim Camargo    x   

330 679323 8159918 St. Noroeste    x   

331 679288 8160546 Vl. Finsocial    x   

332 689202 8162528 Vl. Militar    x   

333 689542 8150340 Vl. Jardim Vitória    x   

334 680354 8158004 Vl. João Vaz    x   

335 685003 8159388 Vl. Roriz    x   

336 685047 8159475 Vl. Roriz    x   

337 682201 8154040 Vl. Santa Efigênia    x   

338 675866 8163677 Bro. da Vitória     x  

339 675919 8163003 Bro. da Vitória     x  

340 678640 8154954 Bro. Goiá 2     x  

341 673540 8156913 Conj. Vera Cruz     x  

342 671939 8156914 Conj. Vera Cruz     x  

343 673361 8156468 Cond. do Lago 2º     x x 

344 673418 8156487 Cond. do Lago 2º     x  

345 668752 8156069 Jardins do Cerrado 2     x  

346 692680 8156172 Jd. Conquista     x  

347 679777 8160837 Jd. Fonte Nova I     x  

348 675906 8155811 Jd. Petropolis     x  

349 677520 8156702 Jd. Petropolis     x  
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350 681722 8152543 Jd. América     x  

351 679014 8159672 Jd. Nova Esperança     x  

352 673485 8140002 Madre Germana     x  

353 687280 8163766 Jd. Pompéia     x x 

354 687905 8165951 Pq. dos Cisnes     x  

355 669225 8151473 Pq. Bom Jesus     x  

356 693798 8161944 Res. Aldeia do Vale     x  

357 676741 8153520 Res. Dom Rafael     x  

358 694389 8147671 Res. Goiânia Golf Club     x x 

359 681269 8163716 Res. Recanto do Bosque     x  

360 674503 8160075 Res. Solar Ville     x  

361 695729 8158221 Res. Lageado     x  

362 683813 8160574 St. Urias Magalhães     x  

363 679261 8152979 Vl. Mauá     x  

364 685156 8161398 Ch. Retiro      x 

365 673301 8156632 Cond. do Lago 2 etapa      x 

366 685190 8161330 Lot. Goiânia 2      x 

367 675328 8158035 Jd. Bonanza      x 

368 671136 8153688 Jd. São José      x 

369 673199 8153913 Lot. Carolina Parque      x 

370 681181 8160557 Panorama      x 

371 683139 8162864 Pq. Balneário      x 

372 693470 8159206 Recanto das Minas Gerais      x 

373 693514 8159262 Recanto das Minas Gerais      x 

374 671332 8150479 Res. Buena Vista III      x 

375 672950 8147858 Res. Forteville      x 

376 672624 8143085 Res. Real Conquista      x 

377 672321 8143172 Res. Real Conquista      x 

378 672334 8142890 Res. Real Conquista      x 

379 673557 8153146 Res. São Marcos      x 

380 676758 8147998 Res. Servilha      x 

381 675621 8152026 Res. Vale dos Sonhos II      x 
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382 675621 8152026 Solange Parque Completo      x 

 


