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RESUMO 
 
 
Este trabalho propõe um novo método para avaliação de riscos ambientais baseado 
na Análise do Risco Ecológico, proposto por Faria (1983). Partindo-se dos principais 
métodos científicos utilizados para avaliação de risco ambiental, dos métodos de 
planejamento urbano e ambiental e dos indicadores de sustentabilidade utilizados 
nos modelos de avaliação de riscos ambientais, esta proposta foi testada na área do 
entorno do córrego Mingau, no bairro Parque Amazônia, em Goiânia, Goiás, onde 
em que já havia sido aplicado o método proposto por Faria (1983) e também no 
entorno do córrego Santo Antônio, localizado em Aparecida de Goiânia, Goiás. Esse 
método consiste na obtenção de dados do meio socioeconômico e do meio físico do 
local de estudo, determinando um nível hierárquico de risco para cada fator. 
Posteriormente esses dados são cruzados com os do meio físico por meio de uma 
matriz de agregação. Os resultados expressam, de maneira geral, a inter-relação 
entre os fatores do meio físico e os do meio socioeconômico e revelam de maneira 
clara, objetiva e direta que os riscos ambientais do meio físico estão submetidos e 
inter-relacionados a cada fator inserido no meio socioambiental; principalmente os 
efeitos diretos que os fatores sociais imprimem sobre os ambientais. No método de 
Faria (1983) cada fator natural é hierarquizado de maneira individual, sendo que o 
cruzamento na matriz de agregação se dá por meio da obtenção dos indicadores de 
intensidade de danos, que são os fatores antrópicos interferindo no meio natural, 
com os indicadores de sensibilidade de danos. Para cada fator natural é adotado um 
indicador que se refere à capacidade de resistência e resiliência do meio físico. 
Assim, são cruzadas, na matriz de risco, intensidade de danos com sensibilidade de 
danos e obtém-se o nível de risco ecológico para cada fator natural, de forma 
distinta. Neste novo método de forma mais direta, obtém-se o nível de risco de 
danos para cada fator, seja físico ou socioeconômico e depois os resultados são 
interceptados em uma única matriz de agregação, que resulta no risco ambiental da 
inter-relação dos fatores de uma forma conjunta, permitindo demonstrar de maneira 
mais abrangente e sistêmica os resultados da avaliação de risco ambiental.  
 
Palavras-chave: Risco Ambiental. Método de Avaliação Ambiental. Ambiente 

Urbano. Goiânia. 



ABSTRACT 
 
 
This paper aims to propose a new method for assessing environmental risks based 
on the Ecological Risk Analysis method proposed by Faria (1983). Starting from the 
main scientific methods used for environmental risk assessment, methods of urban 
planning and environmental sustainability indicators used in models of environmental 
risk assessment, the new method is tested in the area around Mingau creek, in the 
neighborhood Parque Amazônia, in Goiania, Goiás, where it had been applied the 
method proposed by Faria (1983) and also in the vicinity of Santo Antonio creek, 
located in Aparecida de Goiânia, Goiás. This method consists in obtaining data from 
the premise socioeconomic and the physical environment of the study site, 
determining a rank for each risk factor. Subsequently, these data are checked with 
the physical medium through an array that uses the aggregate sum of the levels 
divided by two, rounded statistically when necessary. The results show, generally, 
the interrelation between the environment factors the physical and socioeconomic 
environment and reveal in a clear, objective and direct that the environmental risks of 
the physical environment are interrelated and submitted to each factor inserted in the 
premise socio-environmental, particularly the direct effects that social factors on the 
print environment, the deemed to be interdependent. In the method de Faria (1983) 
each factor is naturally hierarchical individually and that the intersection matrix of the 
aggregation is by obtaining the intensity of damage indicators, which are the 
anthropic factors interfering on the natural environment, with indicators sensitivity of 
damage, that for each natural factor is adopted and an indicator refers to the ability of 
resistance and resilience of the physical environment. So, are crossed, the risk 
matrix, the intensity of damage with a sensitivity of damage and gives the level of 
ecological risk for each natural factor, differently. In this new method more directly, 
we obtain the level of risk to each factor, whether physical or socioeconomic and 
then the results are intercepted in a single array of aggregation, which results in the 
environmental risk of the interrelationship of factors jointly allowing demonstrate a 
more comprehensive and systemic results of environmental risk assessment. 
 
Key-words: Environmental Risk. Environmental Assessment Method. Urban 
Environment. Goiânia. 
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INTRODUÇÃO 
 

  Ao longo do tempo as paisagens urbanas vão se modificando em função das 

formas de apropriação humana do meio físico. Avaliar ou quantificar essas 

modificações são tarefas atribuídas aos planejadores, que as interpretam ao longo 

do tempo, através da observação, registro e análise. As primeiras evidências das 

modificações são reconhecidas como dados ou fenômenos e, para cada um 

estabelece-se um indicador, ou uma forma de obter o conhecimento acerca do dado. 

  As tradicionais formas de ocupação física do solo urbano, que atuam de 

forma muitas vezes selvagem e completamente desordenada, na grande maioria 

das grandes cidades brasileiras criaram sérios riscos à população, devido ao 

desconhecimento referente à história do uso das áreas municipais, tornando-se na 

atualidade, um dos grandes problemas enfrentados pelo planejamento urbano e 

regional. Antes da implementação de loteamentos não há, por parte da 

administração pública ou da iniciativa privada a realização de pesquisas sobre o 

histórico da área, sob o ponto de vista de antigas contaminações do solo, da água 

ou da combinação dos meios físicos, possivelmente efetivados pela reação de 

substâncias tóxicas enterradas no solo. É igualmente difícil fazer um prognóstico do 

comportamento do espaço físico sem conhecer, por exemplo, os depósitos 

clandestinos de lixo, causados por uma atividade industrial ou doméstica que, há 

tempo, se mudou para outro lugar em busca de condições para sua ampliação 

(FLICKINGER, 1994, p. 203). 

  Assim, os planejadores ambientais utilizam dados de diversas naturezas e 

acima de tudo entendem que a sua acepção, o seu nível de detalhamento e sua 

forma de manipulação estão diretamente relacionadas com a área do conhecimento 

de cada fenômeno, com a sua importância no contexto regional onde o mesmo 

ocorre e até com a sua disponibilidade.  

  Contudo, há que se considerar que a adoção de determinados dados ainda é 

tema polêmico entre os especialistas, o que impulsiona ao questionamento e 

reflexão, primeiro sobre a relevância dos indicadores obtidos para análise de risco 

em planejamento ambiental, depois, sobre os critérios adotados para a sua seleção 

em termos de cumprimento dos objetivos a serem atingidos, sobre o porquê da 

adoção de um determinado dado em detrimento de outro e acima de tudo, sobre 

como organizar todos os dados para a criação de indicadores para a construção de 
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um método (SANTOS, 2004 p. 58). Um esforço empreendido pelos autores - Garcia 

(1994), Cerri e Amaral (1998), Awazu (2004), Sánchez (2008), Santos (2004), dentre 

outros, que se preocupam em analisar as questões relacionadas com o risco 

ambiental tem sido a tentativa de desenvolver modelos que busquem 

operacionalizar esta análise. De modo geral são selecionadas variáveis que 

procurem espelhar os aspectos da realidade mais significativos na perspectiva 

desses autores. Assim, a própria seleção de dados, variáveis ou indicadores parte 

de pressupostos teóricos que refletem as opções realizadas por cada autor.  

  Torna-se, desta forma, evidente a necessidade de reunir pesquisas, 

conhecimentos diversos e experiências obtidas ao longo do tempo para que se 

convertam na construção de um método, que seja ao menos consensual na 

comunidade acadêmica para atingir eficiência e eficácia na avaliação de riscos 

ambientais. 

  O presente trabalho teve como objetivo inicial a construção de um novo 

método de avaliação de risco ambiental com base em experiências na utilização de 

um conceituado método criado na década de 1980 - Análise do Risco Ecológico 

(FARIA, 1983). Todavia, dada a evolução da ciência, a evidenciação da 

intensificação dos problemas ambientais advindos da cidade contemporânea, 

percebeu-se que o método de Faria poderia ser otimizado. Assim, o novo método 

incorpora indicadores do meio socioeconômico e do meio físico.  

Os indicadores relacionados ao meio socioeconômico adotados nesta 

proposta são: uso e ocupação do solo, saúde pública, escolaridade, infraestrutura e 

aspectos econômicos. Já os indicadores do meio físico são: águas superficiais, 

águas subterrâneas, solo e cobertura vegetal. Pretende-se, com a incorporação, o 

manuseio e a inter-relação desses indicadores que os resultados da avaliação de 

risco ambiental sejam apresentados de maneira mais direta, sinergética e 

abrangente, expressando resultados que retratem melhor a realidade presenciada. 

No intuito de avaliar a eficácia do método proposto, realizou-se a sua 

aplicação no entorno de dois mananciais que atravessam áreas urbanas: o córrego 

Mingau, localizado no bairro Parque Amazônia, em Goiânia, Goiás e o córrego 

Santo Antônio, em área escolhida para o estudo de caso situada no bairro Veiga 

Jardim, em Aparecida de Goiânia, Goiás.   
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Para dar embasamento teórico à proposição do método como ferramenta do 

planejamento urbano e ambiental, objetivou-se ainda verificar como ocorreu a 

ocupação do espaço urbano ao longo da História, como a cidade foi se modificando 

e alterando sua morfologia, função e apropriação do espaço. Essa construção do 

espaço urbano ao longo do tempo se deu para avaliar os problemas da urbanização 

contemporânea, comparados aos conceitos de sustentabilidade ambiental e à 

aplicação do método proposto como ferramenta do planejamento urbano e 

ambiental. 

Assim, os objetivos deste trabalho são: 

-  Desenvolver e propor um novo método de Avaliação de Risco Ambiental, com 

base no método proposto por Faria (1983), com a inclusão dos indicadores 

socioambientais; 

-  Realizar a aplicação do novo método em local da região metropolitana de Goiânia, 

no córrego Mingau, localizado no bairro Parque Amazônia, onde já foram 

aplicados o método Análise do Risco Ecológico (FARIA, 1983); 

- Aplicar o método proposto, no córrego Santo Antônio, em uma área de estudo 

localizada no bairro Veiga Jardim, em Aparecida de Goiânia, Goiás;  

- Avaliar a aplicabilidade do método proposto como ferramenta do planejamento 

urbano e ambiental em cidades contemporâneas. 
   Conceituando atividade de planejamento, Chadwick (1973) defende que esta 

é uma preparação para a ação futura por meio da antecipação de estados futuros. 

Trata-se de selecionar aqueles estados futuros que, espera-se, venham a produzir 

as condições ótimas objetivadas para um determinado sistema urbano. Todavia, 

como é obviamente impossível prever o futuro e não se pode conhecer a verdade 

acerca do futuro até que tenha ocorrido, o planejador substitui a ideia de 

verossimilitude, de aproximação à verdade de uma situação, pela ideia da 

probabilidade de ocorrência de certos acontecimentos. Karl Popper (1965) apud 

Chadwick (1973) distingue essa substituição com clareza, para o qual a 

probabilidade lógica representa a ideia de aproximação à certeza lógica, ou verdade 

tautológica, por meio de uma diminuição gradual do conteúdo informativo. A 

verossimilitude, por outro lado, representa a ideia de aproximação à verdade 

compreensiva, combinando, desse modo, verdade e conteúdo, da mesma forma que 

a probabilidade combina a verdade com a falta de conteúdo. 
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  Neste sentido, trabalhar com probabilidades permite que o planejador 

abandone uma aceitação passiva do presente e de um futuro extremamente 

influenciável por esse presente, por uma possível “invenção do futuro”, ou seja,  a 

ideia de que o homem pode controlar seu próprio destino, pelo menos no sentido de 

prognosticar processos e situações novas, que nunca tenham ocorrido ao longo da 

história. Essa ideia fundamenta-se numa visão otimista de que o homem tem 

capacidade e habilidade para modificar os ecossistemas em seu próprio benefício, o 

que nem sempre ocorre. Na verdade, por ignorar ou desconsiderar as repercussões 

sistêmicas e subsistêmicas de suas intervenções, o homem pode maximizar a 

entropia dos ecossistemas e, assim, levar à sua própria extinção do planeta. 

Contudo, esse caminho pode ser evitado pela utilização de sua capacidade de 

prognosticar; avaliar a possibilidade de alcançar fins indesejáveis; e adotar ações 

corretivas com agilidade. O uso dessa capacidade de prognóstico deve perseguir 

uma integração harmoniosa com os sistemas da natureza, ao invés de uma 

dominação inconsciente. 

  Segundo Baylei (1997), embora se verifiquem esforços para compreender a 

realidade urbana e a ambiental, poucos resultados são alcançados com relação a 

suas interinfluências. Métodos de descrição e avaliação de impacto e risco sobre o 

ambiente e modelos para abordar crescimento urbano têm sido desenvolvidos, mas 

ambos são ainda primitivos na sua habilidade em representar mudanças e 

dinâmicas urbanas e naturais. 

  Todo planejamento que visa definir políticas para a adoção de alternativas de 

controle no meio físico exige conhecimento sobre os elementos que compõem o 

espaço e, para tanto é essencial que os dados obtidos sejam efetivamente bem 

formulados e representativos da realidade, interpretáveis, seja por meio de 

levantamentos secundários ou observação direta.  

  O conhecimento baseia-se no dado que é considerado medida, quantidade ou  

fato observado e que pode ser apresentado sob a forma de números, descrições, 

caracteres ou símbolos. Quando o dado é interpretado torna-se informação, a qual  

é uma propriedade que pode ser medida, observada ou avaliada, e cuja variação 

deve alterar a interpretação do fenômeno que representa, sem lhe alterar a 

natureza, devendo ser chamada de parâmetro, que pode ser  constante ou variável 

(SANTOS, 2004 p. 58). 
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  O parâmetro variável é aquele capaz de apresentar diversos valores ou 

aspectos distintos, de acordo com as circunstância do fenômeno analisado. Para 

cada dado, informação, parâmetro ou variável obtida em planejamento, deve-se 

levar em conta o tempo e o espaço de abrangência (SANTOS, 2004 p. 58). As 

considerações de tempo e área são bastante importantes, mas deve ser  

considerada ainda a escala de abrangência (SANTOS, 2004 p. 44). 

Conforme Santos (2004, p. 40), no planejamento ambiental costuma-se 

interpretar um conjunto de informações em uma determinada região de maneira 

holística, o que em termos metodológicos exige inicialmente a definição espacial da 

área de trabalho. Ainda segundo a mesma autora (2004, p. 50), as atividades de 

planejamento não podem se basear na interpretação estática do tempo, pois os 

processos de mutação, tanto físicos quanto das atividades antrópicas em termos de 

uso, ocupação e apropriação dos meios naturais não são estáticos, eles mudam ao 

longo do tempo. Em relação à escala, a sua representação deve ser realizada a 

partir de cada fenômeno, elemento ou dado do meio que reproduzam suas reais 

dimensões no tempo e no espaço em que ocorrem (SANTOS, 2004 p. 44). 

  O planejamento urbano e ambiental consciente dos efeitos possíveis das 

ações humanas no ambiente vê o espaço de planejamento como um sistema – o 

sistema meio ambiente -, no qual interagem subsistemas ecológicos e subsistemas, 

essencialmente probabilísticos e de comportamento anti-intuitivo, com ciclos de 

feedback de difícil compreensão. Essas características levam a métodos que façam 

uso de técnicas do tipo normativas. 

Existem vários modelos que buscam operacionalizar o tema risco ambiental e 

que utilizam diversos instrumentos de apoio à sua realização. Dentre os quais é 

possível citar as técnicas para: ordenar, como por exemplo, checklists; para agregar, 

como matrizes e/ ou diagramas; para quantificar, como modelos de simulação ou 

análise multicritério; além das técnicas de representação gráfica, como overlays, 

matrizes e diagramas, fruto de informações geradas nos estudos. Essas técnicas 

são importantes para sinergizar as informações utilizadas e para facilitar a 

compreensão dos procedimentos utilizados nos diferentes estudos (BRASIL, 1995).  

  A necessidade de trabalhar com um conjunto de dados, informações ou 

parâmetros diferenciados induzem à adoção de um trabalho multitemático em 

planejamento ambiental. Isso faz com que, de acordo com o tema a ser abordado se 

escolham dados quantitativos, se realmente  possam ser contados ou enumerados; 
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ou qualitativos, se referirmos à descrição de suas características ou propriedades. 

Os dados podem ainda ser binários, cuja informação se baseia na existência ou não 

de determinado elemento: sim ou não; existe ou não existe, zero ou um.  

Pode-se ainda trabalhar com dados provenientes de muitas qualidades ou 

tipos. Em intervalos de observação finitos os dados podem se apresentar contínuos, 

se ocorrerem de maneira uniforme ou, discretos, se assumirem valores finitos 

(SANTOS, 2004 p. 58). Para Santos (2004) espera-se que os planejamentos 

ambientais agrupem informações de diversas ordens, porém o importante no 

agrupamento é examinar o tipo de compatibilização a ser feita na sobreposição, 

comparação ou cruzamento dos elementos que compõem as temáticas.  

  Outra estratégia que pode ser utilizada em planejamento ambiental é atribuir 

valores aos dados dentro de uma escala fixa. Assim, os dados são transformados 

em números, de acordo com suas características, como potencialidade, qualidade, 

fragilidade ou capacidade de resistência em relação ao meio. O reconhecimento do 

nível hierárquico em que o dado ocupa em uma árvore de informações também é 

considerado importante, porém esta construção não deve ser rígida, pois eles 

podem variar de acordo com a proposta de planejamento da equipe. O importante é 

observar a ocorrência desses níveis, a relação que se pretende estabelecer entre 

eles e a localização em termos de níveis dos dados comparados (SANTOS, 2004 p. 

59). 
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CAPÍTULO I . FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA DA PESQUISA 
 

1 AVALIAÇÃO DE IMPACTOS E RISCOS AMBIENTAIS 
 
   A Resolução CONAMA nº 1 de 23/01/1986 (BRASIL, 1986) dispõe sobre a 

elaboração do Estudo de Impacto Ambiental - EIA e respectivo Relatório de Impacto 

Ambiental – RIMA, conceitua impacto ambiental como qualquer alteração das 

propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer 

forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas que, direta ou 

indiretamente, afetam a saúde, a segurança e o bem-estar da população; as 

atividades sociais e econômicas; a biota; as condições estéticas e sanitárias do meio 

ambiente; a qualidade dos recursos ambientais. 

  O Estudo de Impacto Ambiental foi introduzido no sistema normativo 

brasileiro, através da Lei 6.803/80, no seu artigo 10, § 3º, que tornou obrigatória a 

apresentação de estudos especiais de alternativas e de avaliações de impacto para 

a localização de pólos petroquímicos, cloroquímicos, carboquímicos e instalações 

nucleares. Posteriormente, a Resolução CONAMA 001/86 estabeleceu a exigência 

de elaboração de Estudo de Impacto Ambiental - EIA e respectivo Relatório de 

Impacto Ambiental - RIMA para o licenciamento de diversas atividades 

modificadoras do meio ambiente, bem como as diretrizes e atividades técnicas para 

sua execução. 

  De acordo com essa Resolução, o EIA/RIMA deve ser realizado por equipe 

multidisciplinar habilitada, não dependente direta ou indiretamente do proponente do 

projeto e que será responsável tecnicamente pelos resultados apresentados 

(BRASIL, 1986, art. 7º).  

  O artigo 2º define que o EIA/RIMA deve ser submetido à aprovação do órgão 

estadual competente e, em caráter supletivo, do Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA. A este cabe, também, a 

aprovação do EIA/RIMA para o licenciamento de atividades modificadoras do meio 

ambiente que, por lei, seja de competência federal. 

  Os artigos 10 e 11 estabelecem os procedimentos para manifestação de 

forma conclusiva do órgão estadual competente ou do IBAMA ou, quando couber, do 

município, sobre o RIMA apresentado. Sempre que julgarem necessário, esses 

órgãos realizarão audiência pública para informar sobre o projeto e seus impactos 

ambientais e discutir o RIMA. 
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  Posteriormente, a Constituição Federal de 1988 fixou, através do artigo 225, 

inciso IV, a obrigatoriedade do Poder Público exigir o Estudo Prévio de Impacto 

Ambiental para a instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de 

significativa degradação do meio ambiente, despontando como a primeira Carta 

Magna do planeta a inscrever a obrigatoriedade do estudo de impacto no âmbito 

constitucional.  

  Para fins de licenciamento estão obrigados a elaborar EIA/RIMA: 

 
• Estradas de rodagem com duas ou mais faixas de rolamentos; 

• Ferrovias; 

• Portos e terminais de minério, petróleo e produtos químicos; 

• Aeroportos; 

• Oleodutos, gasodutos, minerodutos, troncos coletores e emissários de 

esgotos sanitários; 

• Linhas de transmissão de energia elétrica (acima de 230 Kw); 

• Extração de combustível fóssil (petróleo, xisto, carvão); 

• Extração de minério, inclusive os da Classe II (Cód. de Mineração); 

• Aterros sanitários, processamento e destino final de resíduos tóxicos ou 

perigosos; 

• Usinas de geração de eletricidade – qualquer fonte (acima de 10 Mw); 

• Complexos e unidades industriais e agroindustriais (petroquímicos, 

siderúrgicos, cloroquímicos, destilarias de álcool); 

• Distritos industriais e zonas estritamente industriais (ZEI); 

• Exploração econômica de madeira ou de lenha, em áreas acima de 100ha 

ou menores, quando atingir áreas significativas em termos percentuais ou 

de importância ambiental; 

• Projetos urbanísticos acima de 100ha, ou em áreas consideradas de 

relevante interesse ambiental; 

• Qualquer atividade que utilize carvão vegetal (quant. superior a 10 ton/dia; 

• Obras hidráulicas:  

- para exploração de recursos hídricos (acima de 10 Mw),  

- saneamento ou irrigação,  

- retificação de cursos d’água, 

- abertura de barras / embocaduras, 
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- transposição de bacias e diques. 

 
  O licenciamento prevê três tipos de licença obrigatória: 

- Licença Prévia (LP); 

- Licença de Instalação (LI); 

- Licença de Operação (LO). 

 

  A Avaliação de Impacto Ambiental é um estudo/instrumento de política 

ambiental destinado a identificar, interpretar, prevenir efeitos ambientais 

determinados por diferentes usos (interferências), de forma a predizer o impacto 

sobre o ambiente biogeofísico e ao bem-estar do homem. Tem como objetivo 

elaborar exames sistemáticos dos impactos ambientais provenientes de uma ação 

proposta com vistas a apresentar resultados e alternativas para tomada de decisão. 

  A execução de uma AIA segue as seguintes etapas: 

 
• desenvolvimento de um completo entendimento da ação proposta; 

• aquisição do conhecimento técnico do ambiente a ser afetado; 

• determinação dos possíveis impactos sobre as características ambientais, 

quantificando, quando possível, as mudanças; 

• apresentação dos resultados da análise de maneira tal que a ação 

proposta possa ser utilizada em um processo de decisão. 

 
  As instruções normativas estabelecidas pelos órgãos licenciadores para 

condução do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) seguem um roteiro – Termo de 

Referência (de acordo com a Resolução CONAMA 001/86) e se aplica a qualquer 

tipo de Estudo Ambiental: EIA/RIMA (Estudo de Impacto Ambiental / Relatório de 

Impacto Ambiental); PCA (Plano de Controle Ambiental); RCA (Relatório de Controle 

Ambiental); PRAD (Plano de Recuperação de Áreas Degradadas); Plano de 

Monitoramento. 

  Os EIA devem conter basicamente o dimensionamento do problema a ser 

estudado, a descrição geral do empreendimento, a descrição técnica do 

empreendimento, os planos governamentais colocalizados, a legislação referente 

aos recursos naturais, ambientais, ao uso e ocupação do solo, a delimitação das 

áreas de estudo: áreas de influência direta e indireta, o diagnóstico ambiental dos 

meios físico, biótico e socioeconômico, a identificação e avaliação dos impactos 
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ambientais decorrentes da implantação e operação do projeto, os programas e 

planos ambientais propostos, as referências bibliográficas e o RIMA. 

  Segue-se a metodologia básica para os Estudos de Impacto Ambiental: 

 
i) delimitação das áreas de influência do projeto; 

ii) levantamento da legislação ambiental aplicada com diagnóstico 

atualizado; 

iii) situação ambiental: disponibilidade de dados (informações 

cartográficas; informações de qualidade referentes ao meio físico, 

biológico e socioeconômico; levantamentos de campo – inventários 

fotográficos, mapeamentos, coletas, aplicação de questionários e 

entrevistas). 

 
Alguns componentes ambientais podem ser descritos através de dados 
numéricos, enquanto outros só podem ser expressos por dados qualitativos 
de natureza subjetiva. Isto faz com que a realização dos estudos de 
diagnóstico ambiental apresente dificuldades relativas à determinação das 
interações destes componentes. Além da dinâmica dos sistemas 
ambientais, os estudos devem contemplar também os problemas de 
variação cíclica de certos fatores (CUNHA; GUERRA, 2000). 
 

iv) identificação dos impactos que serão objeto de pesquisas mais 

detalhadas. 

 
  Segundo Cunha e Guerra (2000) existem várias metodologias de avaliação de 

impactos ambientais, as quais são: 

 
• Metodologias espontâneas (Ad hoc): Métodos baseados no conhecimento 

empírico de experts. Não realizam um exame mais detalhado das 

intervenções e variáveis ambientais (qualitativa e quantitativamente) 

envolvidas. 

• Listagens (Check-list): identificação e enumeração dos impactos 

realizadas por especialistas dos meios físico, biótico e socioeconômico, de 

acordo com o tipo de modificação antrópica introduzida. É falha por não 

considerar as relações de causa /efeito entre os impactos. É apenas 

adequada em avaliações preliminares. 

• Matrizes de Interações: cada impacto – positivo e negativo - é alocado na 

matriz por meio (biótico, socioeconômico e físico), no eixo vertical, sobre o 

qual os impactos são avaliados nominal (alto, médio e baixo) e 



 24

ordinalmente (primeiro, segundo e terceiro graus). O método permite uma 

fácil compreensão dos resultados; aborda fatores biofísicos e sociais; 

acomoda dados qualitativos e quantitativos, além de fornecer boa 

orientação para o prosseguimento dos estudos e introduzir 

multidisciplinaridade. É falha por não considerar tempo e influência de 

impacto do projeto. Outra questão é que não há identificação de impactos 

secundários e de demais ordens e, para os impactos primários 

identificados, a valoração quantitativa apresenta caráter subjetivo, 

havendo necessidade de um texto explicativo. 

• Redes de Interações (Networks): estabelece a sequência de impactos 

ambientais utilizando o método gráfico. Têm por objetivo as relações de 

precedência entre as ações de causa e efeito dos impactos. Apresentam 

como vantagens a boa visualização dos impactos secundários e de 

demais ordens e a introdução de parâmetros probabilísticos, permitindo a 

elaboração de medidas mitigadoras, de monitoramento e controle 

ambiental. É falha por ser muito extensa provocando, às vezes, a não-

distinção de impactos de curto e longo prazos. A carência de dados 

também dificulta a sua elaboração. 

• Metodologias quantitativas: utiliza indicadores de qualidade ambiental 

expressos por gráficos que relacionam o estado de determinados 

compartimentos a sua qualidade. Estipula um peso a cada fator para cada 

fase da implantação do empreendimento, o que fornece parâmetros 

comparativos entre os mesmos. O método requer um trabalho preparatório 

muito extenso, pois estabelece gráficos para cada indicador de estado 

ambiental. É falho na identificação de impactos secundários e demais 

ordens. 

• Modelos de simulação: aplicam variáveis qualitativas e quantitativas e 

incorporam medidas de magnitude e importância de impactos ambientais, 

de forma a avaliar o comportamento de parâmetros ambientais ou as 

relações e interações entre as causas e os efeitos de determinadas ações. 

São geralmente de difícil entendimento do público e requerem qualidade 

de dados para sua elaboração. 

• Mapas de superposição (overlay mapping): são utilizadas as técnicas 

cartográficas na localização/extensão dos impactos. Para cada 



 25

compartimento ambiental (áreas de conflito primárias) é elaborado um 

mapa em material transparente que, quando sobrepostos produzem a 

síntese ambiental de determinada área geográfica. Pode se basear em 

conceitos de vulnerabilidade ou potencialidade de recursos ambientais. 

• Projeção de cenários: baseia-se na análise de situações ambientais 

prováveis em termos da evolução de um ambiente (cada situação 

corresponde a um cenário) para a elaboração de indicadores de 

tendências prováveis. A dificuldade desse método é a necessidade de 

filtrar apenas as hipóteses plausíveis, normalmente condicionadas a 

probabilidades ou níveis de coerência. 

• O Plano de Controle Ambiental – PCA: exigido pela Resolução CONAMA 

009/90 para concessão de Licença de Instalação - LI de atividade de 

extração mineral de todas as classes previstas no Decreto - Lei 227/67, o 

Código de Mineração. O PCA é uma exigência adicional ao EIA/RIMA 

apresentado na fase anterior (Licença Prévia - LP). O PCA tem sido 

exigido por alguns órgãos estaduais de meio ambiente também para o 

licenciamento de outros tipos de atividade. 

• Relatório de Controle Ambiental – RCA: exigido pela Resolução CONAMA 

010/90, na hipótese de dispensa do EIA/RIMA, para a obtenção de 

Licença Prévia - LP de atividade de extração mineral da Classe II, prevista 

no Decreto - Lei 227/67. Deve ser elaborado de acordo com as diretrizes 

estabelecidas pelo órgão ambiental competente. O RCA tem sido exigido 

por alguns órgãos de meio ambiente também para o licenciamento de 

outros tipos de atividade. 

• Plano de Recuperação de Áreas Degradadas – PRAD: utilizado para a 

recomposição de áreas degradadas pela atividade de mineração. É 

elaborado de acordo com as diretrizes fixadas pela NBR 13030, da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas, e outras normas pertinentes. 

Não há diretrizes para outros tipos de atividade. 

 
  A legislação não prevê PCA, RCA E PRAD para outras atividades que não 

estejam na categoria extração mineral. Todavia, esses documentos técnicos têm 

sido exigidos por alguns órgãos ambientais, uma vez constatados, pela fiscalização, 

efeitos negativos de empreendimentos já instalados. 
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  Em atendimento ao termo de referência o empreendedor deverá utilizar 

qualquer metodologia de abordagem do assunto; submeter à apreciação do órgão 

licenciador as metodologias gerais e específicas, as interações entre as diversas 

atividades e o cronograma físico de execução; apresentar o estudo em duas 

versões: a versão integral, que é o Estudo de Impacto Ambiental – EIA e, a sua 

síntese, o Relatório de Impacto Ambiental – RIMA, que será submetido à consulta 

pública. 

  A avaliação de riscos ambientais tem sido utilizada como instrumento de 

gestão em empreendimentos e em planejamento urbano e ambiental, seja no 

desenvolvimento do contexto histórico, baseado em fatos e acidentes já ocorridos, 

seja para prevenir ou mitigar danos. É também empregada no incremento de 

instrumentos, fundamentos teóricos e demandas que dão sustentação aos estudos 

científicos para sua aplicação. 

  As formas de intervenção no espaço urbano podem propiciar acidentes, 

alterar a qualidade do meio natural e também podem provocar danos. Muitos dos 

atuais planos de análise de risco ambientais fornecem orientação básica do 

processo de condução dos empreendimentos, etapa por etapa, discorrendo sobre a 

situação dos agentes sociais envolvidos, dos procedimentos e das ferramentas 

utilizadas, propondo alternativas para cada um desses elementos. 

  Entre as dificuldades de um estudo sobre qualidade no meio ambiente 

destaca-se a definição do que é risco e como operacionalizar empiricamente este 

conceito. A maneira como as pessoas encaram e se comportam diante de situações 

de risco é uma das questões mais importantes na operacionalização deste tipo de 

trabalho (ASSUNÇÃO e MIZIARA, 2009). 

  O desenvolvimento das instituições sociais modernas e sua difusão em escala 

mundial criaram maiores oportunidades para o homem gozar de uma existência 

segura e gratificante, porém promovem também o surgimento de novas situações de 

risco. Resultados inesperados podem ser a consequência de atividades ou decisões 

realizadas pelo próprio homem. Assim, os instrumentos de análise de risco devem 

ser capazes de prever acidentes ou danos e proporcionar segurança.  

  Os riscos ambientais foram somente reconhecidos após a industrialização, 

quando os cientistas iniciaram o reconhecimento de que as atividades humanas 

impactavam o meio ambiente. Assim surgiu a sociologia ambiental, como produção 
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científica e acadêmica, impulsionada pelos movimentos de contestação social frente 

à constatação da situação emergencial de degradação dos recursos naturais e do 

desenvolvimento do industrialismo, no início dos anos 60, século XX (FERREIRA, 

2006 apud ASSUNÇÃO e MIZIARA, 2009).  

  Nas décadas de oitenta e noventa do século XX, os conceitos de risco e 

incerteza e a construção social do meio ambiente chamaram a atenção da sociologia 

ambiental, tendo Ulrich Beck e Anthony Giddens apresentado contribuições 

decisivas ao tema ao descreverem as características e implicações que apresentam 

os novos riscos e os perigos gerados pelos processos de modernização e 

industrialização. Assim, esses autores analisam os efeitos sociais desses riscos: a 

insegurança, a incerteza, a individualização na vida familiar e o trabalho, a crise de 

identidade pessoal.  

  Os riscos ambientais – tecnológicos e sociais - tornaram-se democratizados 

em termos de exposição e distribuição, contudo, na maioria das vezes, não são 

observáveis a olho nu, portanto,  para a sua detecção e medição é preciso a 

intervenção de sofisticadas técnicas analíticas. Processos de danos, por vezes, 

irreversíveis, muitas vezes, permanecem invisíveis.  

  Assim, evidencia-se  a necessidade da construção de um modelo operacional 

que dê sustentação científica e tecnológica à avaliação de riscos ambientais. Para 

tanto, inicialmente conceitua-se risco: probabilidade de ocorrência de um evento 

adverso associado às gravidades das consequências deste evento. Desta forma, o 

risco pode ser definido como: 

 
R = P x C 
Onde:  

R = Risco 

P = Possibilidade de ocorrência de um evento adverso 

C = Consequência gerada pelo evento adverso (CERRI e AMARAL, 1998). 

 
  Diante disso pode-se afirmar que, matematicamente, é possível quantificar os 

riscos. 

  Para Sánchez (2008, p.319) o risco é conceituado como a contextualização 

de perigo, ou seja, a possibilidade de materialização do perigo ou da ocorrência de 

um evento indesejado. A compreensão do conceito de risco apenas é possível 
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quando se remete ao binômio risco X segurança; portanto, há  que se distinguir os 

conceitos de perigo e risco.  

  O conceito de segurança, conforme Ferreira (1988, p. 591), se define como a 

condição daquele ou daquilo que se pode confiar; é a certeza, a firmeza, a 

convicção. Giddens (1991, p. 43) define segurança como uma situação na qual um 

conjunto específico de perigos está neutralizado ou minimizado.  

  Segundo Ferreira (1988, p. 498) perigo é uma circunstância que prenuncia um 

mal para alguém ou alguma coisa; estado ou situação que inspira cuidado. Sánchez 

(2008, p. 318) define perigo como uma situação ou condição com potencial para 

acarretar consequências indesejáveis. A minimização do perigo desta forma seria o 

estado de segurança; o risco aceitável.  

  A experiência de segurança baseia-se geralmente num equilíbrio de confiança 

e risco aceitável; entretanto, a confiança depende diretamente do grau de 

conhecimento inerente ao indivíduo e da forma como ele percebe o ambiente. O que 

significa  que a avaliação de risco elaborada pelos sistemas peritos é diferente da 

realizada pelas pessoas de senso comum: os sistemas peritos embasam-se em 

conhecimento científico para elaborarem as avaliações de risco; já os agentes 

sociais de senso comum, expostas ao risco, costumam perceber que os danos 

poderão atingir somente as outras pessoas ou outros lugares e desconhecem que 

acima de tudo, simultaneamente, os mesmos danos podem promover reações 

completamente diferentes de acordo com a idade, sexo, educação, profissão, 

hábitos alimentares, moradia de cada ser humano.  

  Novos riscos, portanto estão sujeitos a uma definição social, qualificado pelo 

conhecimento científico, ou seja, as pessoas desprovidas de conhecimento, na 

maioria das vezes, se expõem aos riscos de forma ignorante. Cita-se como exemplo 

o caso do Césio 137 que ocorreu em Goiânia. Um catador de resíduos urbanos, na 

sua ingenuidade e ignorância, espelho da falta de conhecimento das classes sociais 

menos privilegiadas, coletou uma cápsula com este material altamente radioativo e 

prejudicial à saúde humana e, guardando o material em casa, expôs inicialmente 

toda sua família ao risco de contaminação e, posteriormente, a todo o aglomerado 

urbano. O conhecimento científico (ou a falta dele) determina o grau de 

suscetibilidade aos riscos.    

  Nota-se a necessidade de os modelos de avaliação de risco incorporar, além 
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das variáveis quantitativas e qualitativas, outras dimensões das atualmente 

adotadas. A percepção de risco pelos agentes sociais é uma dessas dimensões e 

precisa ser considerada e trabalhada com rigor e efetividade como instrumento nos 

modelos de avaliação de risco ambiental. Corroborando o pensamento de Beck 

(2006), sem racionalidade social a racionalidade científica fica vazia.   

  Por outro lado percebe-se que a situação de risco também se relaciona com a 

sua vulnerabilidade e suscetibilidade. Vulnerabilidade conforme Ferreira (1988, p. 

679) pode ser entendida como o lado fraco de um assunto ou questão; ponto pelo 

qual alguém ou alguma coisa pode ser atacado ou ferido. Barreto (2006), ao revisar 

métodos de avaliação da vulnerabilidade de aquíferos, utilizou um método que 

relaciona o conceito de vulnerabilidade às características do meio físico que tornam 

aquíferos mais ou menos sensíveis à contaminação por nitrato e agrotóxico. 

  Villa e McLeod (2002), por sua vez, relacionaram a vulnerabilidade a 

processos intrínsecos que ocorrem em um sistema, decorrente do seu grau de 

conservação (característica biótica do meio) e resiliência ou capacidade de 

recuperação após um dano aliado a processos extrínsecos, relacionados à 

exposição a pressões ambientais existentes e futuras. Nota-se que a análise de 

vulnerabilidade adotada pelos diversos pesquisadores se referem à análise da 

sensibilidade de um sistema, seja ela submetida às pressões atuais ou futuras. 

 Embora a maioria dos autores trate vulnerabilidade como sensibilidade, 

Gallopin (2006) avaliou que esse termo é usualmente compreendido como a 

suscetibilidade de um sistema a um dano potencial ou transformação, quando sujeito 

a uma perturbação ou pressão ambiental, ao invés de medida de um dano real. 

Segundo Ferreira (1988, p. 619) suscetibilidade trata-se da tendência para receber 

modificações ou adquirir qualidades.  

  Entende-se que, em estado de vulnerabilidade não há segurança total; do 

contrário, algo ou alguém pode ser suscetível a determinada modificação, mas isto 

nunca ocorre. Entretanto, em se tratando do meio físico nos espaços urbanos, por 

meio da interferência humana, a suscetibilidade de modificação do meio ambiente é 

intensificado, tornando-o mais vulnerável.  

  Quando há a alteração em um determinado meio físico, diz-se que o mesmo 

foi danificado. Dano ambiental, segundo Oliveira (1995, apud ARAÚJO, 2001) é 

qualquer lesão ao meio físico que pode ser provocada por pessoa física ou jurídica, 
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de direito público ou privado. O dano ambiental altera as características naturais do 

meio ambiente, modifica o seu equilíbrio ecológico como, por exemplo, promovendo 

alterações nas características físico-químicas dos elementos naturais e tornando-os, 

de acordo com a intensidade do dano ocorrido, impróprios para o uso (ARAÚJO, 

2001). 

  As atitudes do planejamento surgem no intuito de promover maior qualidade 

de vida aos moradores dos espaços urbanos: evitar, prevenir e mitigar os problemas 

e as crises do futuro. Essas prognoses se relacionam diretamente com atitudes 

educativas preparatórias para o futuro embasadas em variáveis projetadas, 

envolvendo a atuação presente. Assim, torna-se necessária a fundamentação 

científica da conceituação de risco ambiental.  

           Para conceituar risco ambiental, a primeira etapa é justamente a 

conceituação de meio ambiente. Segundo a Constituição Federal de 1988, em seu 

art. 225, todos tem direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado; dispõe 

ainda que o meio ambiente é um bem de uso comum do povo e essencial à sadia 

qualidade de vida da população e impõe ao poder público e à coletividade o dever 

de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações (BRASIL, 1988). 

A Lei Federal nº 6.938 de 31/08/81 (BRASIL, 1981), que dispõe sobre a 

Política Nacional do Meio Ambiente, em seu art. 3º, inciso I conceitua meio ambiente 

como o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química 

ou biológica que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas.  

           De acordo com a  Norma Brasileira Registrada - NBR ISO 14.001 (ABNT, 

2000)  meio ambiente é como circunvizinhança em que uma organização opera, 

incluindo ar, água, solo, recursos naturais, flora, fauna, seres humanos e suas inter-

relações. Assim, circunvizinhança estende-se do interior das instalações para o 

sistema global. Custódio (1993) acrescenta que, para os fins protecionais, meio 

ambiente é o conjunto das condições naturais, sociais e culturais em que vive a 

pessoa humana e que são suscetíveis de influenciar sua existência. Há que se 

diferenciar os conceitos de ambiental e ecológico. Ambiental refere-se às relações 

homem/ambiente e ecológico referimo-se somente ao meio ambiente. 

  Para a NBR ISO 14001 (ABNT, 2004) impacto ambiental se refere a qualquer 

modificação do meio ambiente, adversa ou benéfica, que resulte, no todo ou em 

parte, das atividades, produtos ou serviços de uma organização. A Política Nacional 
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do Meio Ambiente, Lei Federal nº 6.938 de 31/08/81 (BRASIL, 1981), considera 

degradação ambiental como a degradação da qualidade ambiental, que é definida 

como alteração adversa das características do meio ambiente. 

  Segue-se a descrição das diversas conceituações sobre a temática riscos 

ambientais realizadas por vários autores, bem como por conceituadas companhias 

estatais que trabalham com o controle de risco ambiental. 

  O risco, de acordo com Hammer (1993), pode ser definido de diversas 

maneiras, porém com uma consideração comum a todas elas: a probabilidade de 

ocorrência de um evento adverso. Para a CETESB (SÃO PAULO, 2008) esta 

probabilidade também considerada por Hammer está diretamente relacionada com 

estudos sobre um bem que se quer proteger, podendo ser esse bem o homem, uma 

espécie vegetal ou animal, ou ainda propriedades e equipamentos. 

  García (1994) estabelece a sistemática de análise de risco considerando três 

elementos: riscos (causas geradoras), sujeitos (sobre quem pode incidir os riscos) e 

efeitos (dos riscos sobre os sujeitos). O gerenciamento de riscos se efetiva, então, 

através da inter-relação desses elementos com os diversos planos de observação: 

humano, social, político, legal, econômico, empresarial e técnico.  

  Para Cardoso et al. (2004), a análise de riscos é uma atividade voltada para o 

desenvolvimento de uma estimativa qualitativa ou quantitativa do risco, baseada em 

técnicas estruturadas para promover a combinação das probabilidades de 

ocorrência e das consequências de um acidente ambiental. Os mesmos autores 

conceituam avaliação de riscos como um processo que utiliza os resultados da 

análise de riscos para a tomada de decisão quanto ao seu gerenciamento, por meio 

de critérios comparativos de riscos previamente estabelecidos. Análise de riscos, 

conforme a Norma Técnica P 4.261 da Companhia Ambiental do Estado de São 

Paulo – CETESB (SÃO PAULO, 2003), é um estudo quantitativo de riscos numa 

instalação industrial, baseado em técnicas de identificação de perigos, estimativa de 

frequências e consequências, análise de vulnerabilidade e na estimativa do risco. 

Avaliação de riscos ambientais para a mesma Norma é o processo pelo qual os 

resultados da análise de riscos são utilizados para a tomada de decisão, através de 

critérios comparativos de riscos, para definição da estratégia de gerenciamento dos 

riscos e aprovação do licenciamento ambiental de um empreendimento (SÃO 

PAULO, 2003). 
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  A aplicação de métodos e técnicas de análise e avaliação de riscos vem, cada 

vez mais, ocupando seu espaço no cenário mundial, com o objetivo de embasar 

tomada de decisões, de forma a mitigar ou prevenir riscos de mercado, financeiros, 

de produção, políticos e, sobretudo, se adequar aos conceitos dos programas de 

segurança, quanto às questões relacionadas à segurança e ao meio ambiente 

(AWAZU, 2004). Os estudos de análise e avaliação de riscos destinados a diferentes 

aplicações devem ser encarados como importantes instrumentos de gerenciamento 

e planejamento, sem os quais se pode estar exposto à ocorrência de acidentes e 

grandes prejuízos financeiros, ambientais e humanos. 

  No Brasil, em 1996 a CETESB - Companhia Ambiental do Estado de São 

Paulo (SÃO PAULO, 2009) - elaborou a “Metodologia para classificação das 

instalações industriais quanto à periculosidade”. Em 1999, essa  companhia já 

dispunha de dois documentos que tratavam do assunto análise de riscos. Um deles 

orientava a tomada de decisão quanto à necessidade de elaboração de um estudo 

de análise de riscos e o outro norteava sua metodologia de execução. O produto 

final deste documento, concluído em janeiro de 2000, e denominado Manual de 

Orientação para a Elaboração de Estudos de Análise de Riscos, ou Norma Técnica 

P 4.261, incluiu também um critério quantitativo de aceitabilidade, considerando 

valores do risco expressos na forma de risco social e risco individual. O risco social 

se refere a um determinado número ou agrupamento de pessoas expostas aos 

danos de um ou mais acidentes; risco individual leva em conta a pessoa presente na 

vizinhança de um perigo, tendo em vista a natureza da injúria que pode ocorrer e o 

período de tempo em que o dano pode acontecer (SÃO PAULO, 2003).  

  A mesma conceituação dada por São Paulo (2003) é confirmada por Sánchez 

(2008) que define risco social como a quantidade anual de perda de vidas associada 

a determinada atividade, dada pelo produto do número de mortes por acidente, pelo 

número de acidentes por ano. Por risco individual esse autor define como a razão 

entre risco social e o número de habitantes da zona em estudo.  

  Segundo Cerri e Amaral (1998), situações de perigo, perda ou dano às vidas 

humanas são considerados riscos geológicos. Os processos geológicos fazem parte 

da dinâmica natural do planeta, independendo das interferências antrópicas. Porém, 

com o excesso das interferências do homem no meio, esses processos geológicos 

se modificaram, alterando em frequência e formas de ocorrência. Assim, a 
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classificação de riscos ambientais, conforme Cerri e Amaral (1998), passou a incluir, 

além dos processos naturais, os induzidos pelo homem, dentre os quais estão: 

 
i) Riscos Tecnológicos: são os provenientes de vazamento de produtos 

tóxicos, inflamáveis, radioativos, provenientes da colisão entre veículos, 

queda de aviões, entre outros. 

ii) Riscos Sociais: referem-se aos riscos produzidos por assaltos, conflitos, 

guerras, sequestros, atentados e outros. 

iii) Riscos Naturais: os riscos naturais se subdividem em Riscos Físicos e 

Riscos Biológicos:  

 
· Riscos Físicos são os que se originam dos movimentos naturais do 

meio físico e podem ser subdivididos em Riscos Atmosféricos, Riscos 

Geológicos e Riscos Hidrológicos: 

- os Riscos Atmosféricos são os furacões, as secas, as tempestades, 

os granizos, os raios, entre outros;  

- os Riscos Geológicos podem ser os Endógenos – terremotos, 

atividades vulcânicas e “tsunamis”; e os Exógenos são os escorregamentos 

de terras e processos correlatos, erosões, assoreamentos, subsidências e 

colapsos de solo, solos expansivos;  

- os Riscos Hidrológicos são os provenientes das enchentes e 

inundações. 

 
· Riscos Biológicos podem ser os associados à Fauna e os associados 

à Flora: 

- os Riscos associados à Fauna são os que advêm de doenças 

provocadas por vírus e/ou bactérias, pragas (roedores, gafanhotos), picadas 

de animais venenosos;  

- os Riscos associados à Flora são as doenças provocadas por fungos, 

pragas (ervas daninhas), ervas tóxicas e venenosas.  

 
  A classificação dos tipos de riscos ambientais dada por Cerri e Amaral (1998, 

p. 302) está descrita na Figura 1. 
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Figura 1: Classificação de riscos ambientais adaptada de Cerri e Amaral (1998, p. 302). 
 

  Para a Norma Regulamentadora 9, NR 9 (BRASIL, 1995), são considerados 

riscos ambientais os agentes físicos, químicos e biológicos:  

 
i) físicos: ruído, vibrações, pressões anormais, temperaturas extremas, 

radiações ionizantes, radiações não-ionizantes, entre outros; 

ii) químicos: compostos ou produtos que possam penetrar no organismo pela 

via respiratória, que possam ter contato ou ser absorvidos pelo organismo 

através da pele ou por ingestão; e  

iii) biológicos: fungos, bacilos, parasitas, protozoários, vírus, entre outros - 

existentes nos ambientes de trabalho que, em função de sua natureza, 

concentração ou intensidade e tempo de exposição, são capazes de 

causar danos à saúde do trabalhador. 

 

Rosa Filho e Cortes (2009) elaboraram um estudo de avaliação de risco em 

áreas de deslizamento no município de Campos do Jordão (SP) e adotaram como 

indicadores para o estudo os agentes de riscos naturais e os de riscos geológicos. 

Os riscos geológicos podem ser considerados endógenos - se referem à dinâmica 

geológica interna do planeta, como terremotos - e, exógenos - correspondem à 

dinâmica geológica externa, como deslizamentos de terras, assoreamentos, 

erosões, subsidências e colapsos de solos e solos expansivos. Os autores 
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enfocaram a percepção e atitude dos sujeitos em relação aos riscos da natureza dos 

moradores residentes em áreas de risco de deslizamento e concluíram que, além da 

situação de exclusão sócio-espaciais da população exposta ao risco, há fatores de 

ordem econômica, cultural e histórica que contribuem para esta situação. 

Souza et al. (2011) utilizaram o programa de CAE (Computer Aided 

Engineering) como ferramenta de simulação computacional em análise de risco, 

avaliação de desempenho e melhoria de sistemas de gestão ambiental. Os 

resultados apresentados mostraram que a análise de simulação pode fornecer 

diagnósticos e valores significativos para complementar o estudo dos processos 

ambientais das empresas, prevenindo ou mitigando riscos e impactos ambientais.  

  Dentre os diversos modelos desenvolvidos para estudar os riscos ambientais 

citados, destaca-se o pioneirismo do método Análise do Risco Ecológico, 

apresentado em 1983 por Sueli Corrêa de Faria em sua tese de doutoramento pela 

Universidade de Stuttgart (Alemanha). Este método proporciona ao planejador, 

avaliar as inter-relações entre os usos existentes/planejados e os fatores naturais 

que caracterizam um determinado espaço, a partir da análise das relações de troca 

(matéria e energia) entre dois sistemas: o sistema das atividades antrópicas, como 

causador de efeitos negativos nos fatores naturais; e o sistema dos fatores naturais, 

como receptor e difusor desses efeitos negativos. Assim, a dimensão do “risco” é 

dada pela combinação da sensibilidade dos recursos naturais a danos (compreende 

o potencial de uso dos recursos naturais e a capacidade dos geofatores de difundir 

efeitos negativos) com a intensidade de danos potenciais causados pela atividade 

antrópica (Figura 2). 

Os passos metodológicos para a concretização da Análise de Risco Ecológico 

(FARIA, 2000, p.3) são: 

 
(i) Levantamento e análise das informações de input, ou seja, informações sobre 

os condicionantes legais, caracterização e inventário dos usos e ocupação da 

área e sobre a estrutura atual e os usos planejados do espaço. 

(ii) Delimitação das Áreas de Conflito, que são subdivididas em primárias e 

secundárias. As áreas de conflito primárias têm como grandeza de referência 

um fator natural, ou seja:  
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Figura 2: Esquema básico da Análise do Risco Ecológico (FARIA, 1996) 
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  As áreas de conflito secundárias são formas de solução de problemas em 

planejamento que apresentam limitações no que se refere à consideração das 

relações entre o fator natural enfocado e outros fatores naturais ou usos presentes 

no mesmo espaço. Assim, consideram-se áreas de conflito secundárias porque os 

conflitos são resultantes de danos a fatores naturais relevantes para o uso. Essas 

áreas são basicamente: 
 

-  agricultura e exploração florestal 

-  lazer 

-  habitação 

-  sítios históricos  
 
(iii) Escolhida a área de conflito, procede-se a avaliação dos aspectos ambientais 

negativos1, ou os usos antrópicos existentes no local estudado, que podem ser 

mapeados para utilização como indicadores de danos potenciais. Por exemplo, 

identifica-se se há no local a presença de habitações, lazer, serviços, atividades 

mineradoras, agrícolas, etc. a agregação dos efeitos negativos provenientes dos 

usos, forma a grandeza complexa Intensidade dos Danos Potenciais, dentro da 

área de conflito em estudo. Assim, os usos antrópicos determinam os 

indicadores para Intensidade de Danos. 

(iv) No quarto passo realiza-se a avaliação de quanto os usos estão interferindo na 

capacidade de resistência e resiliência do fator natural em estudo. Ou seja, se 

existe uma horticultura, o quanto este tipo de uso está interferindo na qualidade 

inerente à área de conflito estudada. A agregação dos indicadores da aptidão 

para localizar determinado uso e da interdependência entre o efeito negativo e a 

potencialidade dos recursos naturais formam a grandeza agregada complexa 

Sensibilidade a Danos, dentro da área de conflito em estudo, conforme Faria 

(1996). Assim, a sensibilidade dos fatores naturais a danos utiliza fatores de 

interdependência distintos, de acordo com cada área de conflito.  

 
a) Para a área de conflito solo: 
 
- Área de proteção e nascentes 

  O evento de uma nascente está relacionado com os processos de evolução 

do relevo. Em condições naturais essa evolução se dá de forma harmônica, com 
                                                 
1  Aspecto ambiental, segundo a NBR ISO 14001:2000, é aquele que tem ou pode ter um impacto 

ambiental. 
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uma velocidade extremamente lenta, impossível de ser percebida pelo homem. 

Entretanto, as ações antrópicas desenvolvidas na superfície podem provocar uma 

aceleração desse processo, culminando na desarmonia de todo o sistema de terra, 

tanto no que se refere ao relevo, solos e vegetação, quanto ao recurso água para 

atividades humanas. Em face dessa análise, julga-se que as áreas de nascentes 

devem ser classificadas como de sensibilidade alta, podendo ser harmonizados com 

uma exploração racional do solo. 
 
- Susceptibilidade à erosão 
 
  A questão de um solo ser mais ou menos susceptível à erosão se deve à 

interação de quatro parâmetros: permeabilidade; profundidade ou espessura; 

declividade e cobertura vegetal - frente a uma determinada solicitação climática. 
 
- Compactação do solo 
  

A compactação do solo é provocada pela ação dos implementos de seu 

preparo. Os solos que apresentam uma camada compactada têm baixa infiltração de 

água, levando assim à ocorrência de enxurradas, raízes expostas, etc. 

 

b) Para área de conflito Águas Superficiais: 

  
A sensibilidade de um corpo hídrico a danos causados por usos antrópicos é 

uma função do seu estado atual e da capacidade de autodepuração necessária para 

atender aos padrões de qualidade exigidos pelos usos aos quais está destinado. A 

capacidade de autodepuração depende das propriedades atuais e inter-relações de 

componentes e processos físicos, químicos e biológicos, presentes no ecossistema 

aquático. O estado químico é avaliado com base na presença de metais pesados 

(mercúrio, cobre, alumínio etc.) e níveis de pH – Logaritmo decimal do inverso da 

atividade dos íons hidrogênio numa solução (FERREIRA, 1988), OD – Oxigênio 

Dissolvido e DBO – Demanda Bioquímica de Oxigênio. O estado físico, com base na 

cor, turbidez e substrato; e o estado biológico, na proporção de plantas aquáticas, 

predadores, espécies exóticas e onívoras, assim como na riqueza e abundância das 

espécies. 

 



 39

c) Para a área de conflito Clima/ar: 

 
  Para uma análise integrada da sensibilidade do Clima/ar a danos, é 

necessário considerar os seguintes dados: 

-  quanto aos elementos climáticos: temperatura e umidade do ar, velocidade 

e direção dos ventos; radiação e chuvas; 

-  quanto aos fatores climáticos: relevo, cobertura vegetal, corpos d’água e 

recobrimento do solo. 

 
  O conhecimento dos níveis de poluição do ar e da estrutura vertical da 

atmosfera é de considerável importância, uma vez que, em condições de 

instabilidade, a dispersão dos poluentes aéreos é facilitada e, ao contrário, em 

condições de estabilidade ou inversão térmica, acentuam-se as concentrações de 

gases, partículas e poeiras. Para o estudo de poluição do ar são importantes 

também os dados sobre as fontes dos poluentes, seja em termos de seu volume por 

determinado período, seja em termos de sua composição química. 

 
d) Para a área de conflito Águas Subterrâneas: 

 

  Os indicadores de interdependência são:  

 
-  permeabilidade do solo: a recarga e a contaminação por percolação são 

maiores, quanto maior for a permeabilidade; 

-  profundidade: a recarga e a contaminação por percolação são menores, 

quanto maior a profundidade do solo; 

-  declividade: o risco a danos às águas subterrâneas é maior, quanto menor 

for a declividade, pois aumentam os índices de permeabilidade no solo. 

-  cobertura vegetal: a contaminação por percolação é maior quanto mais 

densa a vegetação. A cobertura vegetal facilita a infiltração, aumentando a 

recarga. 

 
  Após a realização do segundo e terceiro passos, intensidade de danos e 

sensibilidade a danos respectivamente, os resultados são projetados em um mapa 

por meio de uma malha de quadrículas, definindo uma base espacial em cores de 

referência para concretização da análise. As cores expressam os níveis de 
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intensidade e sensibilidade em cartogramas diferentes, que no próximo passo serão 

sobrepostos, obtendo o cartograma risco de danos. 

  Além dos cartogramas, de acordo com a metodologia de Faria (1986), devem-

se elaborar as denominadas “árvores”: diagramas realizados com os níveis 

hierarquizados dos indicadores, expressos esquematicamente e com as mesmas 

cores representadas nos cartogramas. 

 
(v) No quinto passo procede-se a combinação da Intensidade dos Danos 

Potenciais com a Sensibilidade a Danos, utilizando-se de uma matriz de 

agregação, formando a grandeza agregada Risco Ecológico. Assim, a Análise 

de Risco é resultado da agregação dos indicadores de Sensibilidade a Danos e 

Intensidade de Danos, de forma a compor grandezas complexas que 

determinarão o Risco de Danos. A agregação na matriz se dá por meio de 

combinações lógicas, utilizando a Álgebra Booleana (FARIA, 1996). O Risco 

”Ecológico” é resultado da combinação entre Intensidade de Danos e 

Sensibilidade a Danos, anexando na Matriz de Agregação (Figura 3) os 

domínios dos indicadores em um dos níveis da escala ordinal. Desta forma, ao 

agregar o nível IV de Sensibilidade com o nível III de Intensidade, obtêm-se 

Risco de Danos IV; da mesma forma que, ao cruzar nível de Sensibilidade III 

com Intensidade I, obtêm-se Risco de Danos II (FARIA, 1996). 
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Figura 3: Matriz de Agregação do Método Análise do Risco Ecológico, adaptada (FARIA, 1983). 
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  Como resultado da aplicação desta metodologia, tem-se a definição dos 

níveis de risco, nos quais o mais alto grau se refere ao maior número na escala 

ordinal. Esses resultados devem ser levados em consideração ao fazer a revisão 

dos processos e dos tipos e formas de usos antrópicos ocorridos no ambiente, tanto 

urbano, quanto rural, para poder diminuir ou restringir as intervenções negativas 

ocorridas. 

No Brasil, dentre outros, o método proposto por Faria foi utilizado pela 

Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP  - na realização do Estudo de 

Impacto Ambiental para a implantação do Setor Habitacional Recanto das Emas, 

Setor Habitacional Catetinho e Setor Habitacional Ipê.  

  A descrição do Método de Análise do Risco Ecológico, suas áreas de conflito 

primárias e respectivos indicadores estão descritos na Figura 4.  

O método de Faria, criado na década de 80 do século XX, retrata um 

pioneirismo baseado na Teoria do Planejamento Ecológico e tinha como objetivo 

viabilizar, na prática, as recomendações da Conferência de Estocolmo realizada 

entre os dias 5 a 16 de junho de 1972, em que a comunidade mundial (113 países) 

aprovara o primeiro plano global de ação sobre o meio ambiente. De acordo com 

esta Conferência, planejadores regionais e locais da Akademie für Raumforschung 

und Landesplanung, de Hannover, apresentaram em 1972, a base teórica conceitual 

- Teoria do Planejamento Ecológico -, que orientou o desenvolvimento desses 

métodos na Alemanha, no campo do planejamento e organização espacial. 

  A Conferência de Estocolmo destacava a necessidade de se considerar o 

manejo racional do meio ambiente e dos recursos naturais a partir do princípio de 

que os problemas ambientais englobam dois aspectos distintos: o equilíbrio dos 

recursos, cuja oferta é limitada e a própria qualidade do meio ambiente que, de um 

lado, constitui elemento importante da qualidade de vida e, de outro, influi sobre a 

disponibilidade e a qualidade dos recursos renováveis. 
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Figura 4: Organograma do Método Análise do Risco Ecológico (FARIA, 1983). 
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  Para operacionalizar essas novas ideias, os planejadores alemães propõem 

que o planejamento regional e local passe a ser dotado de uma orientação baseada 

na sustentabilidade ambiental, com a inserção de componentes ecológicos nos seus 

sistemas de objetivos e deixando clara a ordem de valor desses componentes, ao 

definir os objetivos e suas inter-relações. Com base nessas teorias conceituais e, 

adotando os princípios defendidos pelo americano Howard Odum (1971), Faria cria 

sua metodologia no intuito de melhorar o ordenamento territorial das atividades 

humanas e auxiliar na superação das crises ambientais. Howard Odum se baseava 

nos princípios de que a organização, estrutura e função de ecosssistemas são 

aplicáveis a sistemas sociais e técnico-industriais, acreditava ser possível uma maior 

interação entre sistemas ou subsistemas econômicos, sociais e ecológicos e 

buscava essa interação no campo do ordenamento espacial.  

  O método criado por Faria em 1983, coincidiu com a implementação aqui no 

Brasil da Política Nacional do Meio Ambiente, instituída pela Lei 6.938/81, que tem 

por objetivo a preservação, a melhoria e recuperação da qualidade ambiental 

propícia à vida. Até então não eram presenciadas preocupações com a escassez 

dos recursos naturais relacionados com a qualidade de vida do homem.  

  Diferentemente dos países desenvolvidos e, apesar da implementação das 

leis ambientais, foram muitos anos para a sua efetivação e conscientização da 

população sobre as questões ambientais; considera-se que no Brasil, devido aos 

pequenos índices de escolaridade, ainda evidenciam-se quadros de baixos níveis de 

esclarecimento e conscientização ambiental.  

  Nos países desenvolvidos, as leis ambientais surgiram em resposta a 

pressões sociais e ao avanço da consciência ambientalista, no Brasil ela foi adotada, 

principalmente, por exigência dos organismos multilaterais de financiamento (Banco 

Interamericano de Desenvolvimento - BID e Banco Mundial - BIRD). 

  Na década de 80 do século XX, foram surgindo outras experiências e a 

legislação ambiental foi aos poucos ganhando conteúdo legal e administrativo, até 

culminar com a aprovação da Resolução CONAMA 001/86. Após a aprovação dessa 

Resolução, seguiu-se um período de incertezas e de adaptação por parte dos 

órgãos de meio ambiente existentes. Tal fato foi atribuído à falta de tradição de 

planejamento em nosso País, às diferenças regionais na edição de leis 

complementares à Resolução, a problemas de interpretação da legislação federal e 

à falta de definição de atribuições e competências em nível dos órgãos ambientais.  
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  O período da implementação das leis ambientais no Brasil foi marcado por 

intensa mobilização, busca de informações e intercâmbio em torno do 

funcionamento do processo de planejamento ambiental no País, tendo os 

planejadores ambientais encontrado diversos problemas operacionais. Era 

necessária a adoção de vários requisitos básicos para a operacionalização, como a 

criação de procedimentos de licenciamento ambiental específicos, conforme os tipos 

de atividades; o treinamento de equipes multidisciplinares para a execução dos 

projetos; treinamento do pessoal dos órgãos de meio ambiente para analisar os 

projetos; criação de instruções e guias específicos para conduzir os diferentes tipos 

de estudos, de acordo com as características dos projetos propostos. 

  Presencia-se na atualidade, além das experenciações desenvolvidas no 

campo do planejamento ambiental, a efetivação da implementação das leis 

ambientais e o desenvolvimento de tecnologias que, ao longo desses últimos 30 

anos, foram incorporadas ao processo de planejamento ambiental. Além disso, 

muitos estudos foram realizados, novos instrumentos e ferramentas foram 

incorporados aos métodos já existentes. Se na atualidade presenciamos novos 

conceitos, teorias e métodos de planejamento ambiental deve-se ao pioneirismo e 

inspiração de cientistas como Faria, que criou o método Análise do Risco Ecológico, 

que abriu caminhos e promoveu grande evolução na construção do conhecimento 

nesta área.  

 

2  AS CIDADES E O URBANISMO 
 
2.1 Histórico das Cidades e do Urbanismo 
 
  O homem, no período Paleolítico, era nômade e vivia da caça e fabricava 

artefatos de pedra. Graças à elevação da temperatura da Terra, do período 

Paleolítico para o Neolítico, houve o aumento de espécies vegetais. Enquanto os 

homens caçavam, as mulheres perceberam que nasciam plantas ao deixar cair na 

terra uma semente, surgindo assim a agricultura.  

  Os animais, em busca de alimentos, atraídos pelos alimentos cultivados, 

começaram a invadir as terras cultivadas pelo homem, surgindo daí a sua 

domesticação: cachorros, galos, galinhas, porcos, gansos, patos, bois, cabras, 

carneiros e cavalos. Forneciam carne, leite, ovos, lã, esterco e auxiliavam no 
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transporte e no plantio, enquanto os cães evitavam ataques dos herbívoros nas 

plantações. 

  O desenvolvimento da agricultura proporcionou uma maior intensificação do 

uso dos recursos naturais, promovendo grande fartura de alimentos e plantas 

medicinais; a criação intensiva de animais, por sua vez gerou mais carne, lã e leite. 

Essa disponibilidade de alimentos fez com que a população aumentasse e, em 

6.000 a.C., as aldeias agrícolas neolíticas apresentavam-se maiores e mais 

populosas. 

  De acordo com as matérias primas disponíveis em cada região, eram 

utilizados materiais mais resistentes e duráveis para a construção das casas: 

madeira, argila socada, tijolos e até pedras. A necessidade de amassar os grãos 

para obter a farinha fez com que surgissem os moinhos e os pilões.   

  O desenvolvimento da agricultura irrigada, a divisão do trabalho e a 

concentração espacial de outras atividades foram decisivos na fundação das 

primeiras cidades. Surgiram entre 3500 e 3000 a.C. nos vales dos rios Nilo, no Egito, 

rios Tigre e Eufrates, na Mesopotâmia; posteriormente, mais ou menos em 2500 

a.C., no vale do rio Indo, na Índia e por volta de 1500 a. C., na China. Essas cidades 

eram significativamente maiores do que as vilas neolíticas.  

  Em termos tecnológicos, a descoberta e uso do bronze como ferramenta para 

a agricultura e a pecuária e dos primeiros sistemas de comunicação – a escrita - 

também viabilizaram a maior concentração de habitantes em um determinado 

espaço, denominadas cidades na atualidade. A escrita surgiu da necessidade de se 

registrar anotações como quantia de animais e vegetais pertencentes a uma 

comunidade. Outros recursos tecnológicos como a fiação, a tecelagem, as olarias, a 

cerâmica, os navios, os veículos com rodas, os calendários, os sistemas de pesos e 

medidas e os primórdios da matemática também foram requisitos favoráveis ao 

surgimento das cidades. 

  A localização das cidades na antiguidade na maioria das vezes ocorria 

próxima de cursos d’água ou à beira de uma fonte de água potável, para facilitar o 

transporte de carga de uma região a outra, já que dominavam a navegação, bem 

como obtenção de água potável.  

  Mascaró e Yoshinaga (2005) relatam que há indícios da existência de 

sistemas de esgotos nos povos egípcios, babilônios, assírios e fenícios, entretanto a 

rede evidentemente organizada era a de Roma, por ser composta por vários ramais 
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que se uniam até formar uma rede coletora central que conduzia os resíduos para 

longe da cidade. 

  A definição de urbanismo tem sempre uma variação de acordo com a época e 

o lugar, entretanto a maioria dos autores a conceitua como a disciplina e/ou a 

atividade relacionada com o estudo, o controle, a regulação e o planejamento geral 

da cidade. O urbanismo, desta forma, é um campo do conhecimento, sendo 

considerado ora como ciência, ora como técnica, que tem a cidade como principal 

objeto de estudo e intervenção. Apesar de ter surgido como campo do 

conhecimento, no final do século XIX, na Europa, período pós- revolução industrial, 

em busca de transformações necessárias à realidade caótica das cidades, há 

registros de intervenções e teorias urbanísticas desde a Grécia antiga.  

Aristóteles, considerado o grande teórico do urbanismo, no século IV a.C. já 

recomendava separar a água potável de uso comum e zonear a cidade, 

determinando um setor para cada atividade, seja comercial, residencial, 

administrativo e religioso, conforme ocorrera com a sistematização da cidade não 

planejada de Atenas com os bairros localizados no entorno dos edifícios públicos e a 

clara divisão entre áreas públicas – Ágora -, sagradas - Acrópole - e privadas – 

residências, conforme demonstra a Figura 5.  

Conforme Benévolo (2005, p. 87), Atenas, apesar de não apresentar um 

traçado uniforme, o zoneamento da cidade realizado de acordo com os usos 

resultou em extraordinária unidade derivada do senso de responsabilidade de todos 

aqueles que contribuíam para a sua realização.  

 

 
Figura 5: Planta da cidade de Atenas 

Fonte: Benévolo, 2005 p. 104. 
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  Em relação ao traçado das ruas, Aristóteles recomendava que deviam 

obedecer a um traçado reto, no intuito de facilitar o trânsito das carruagens, 

seguindo o critério de Hipódamo, que desenhou a cidade de Mileto. 

  Hipódamo dividiu o espaço em quarteirões, medindo aproximadamente 30 x 

52 metros, sendo que as duas ruas principais formavam sempre ângulos de noventa 

graus, conforme Figura 6. A cidade era dividida de acordo com os tipos de usos: 

comerciais, religiosos e civis. Segundo Lamas (2000, p. 142), a quadrícula regular 

da cidade era cortada bruscamente pelo relevo e muralhas. Os monumentos, 

edifícios e lugares públicos do centro ignoram a quadrícula regular, que se destina à 

habitação. 

           Os elementos e componentes que constituem a cidade medieval são: as 

muralhas – com funções defensivas; as ruas, concebidas para o pedestre, ou para 

conduzir animais de carga, servem para circulação e acesso aos edifícios; os 

espaços públicos – a praça e o mercado, os edifícios singulares: a igreja ou catedral, 

o castelo, os palácios e a Câmara Municipal; o quarteirão medieval, apresentando 

irregularidade volumétrica. Desta forma, cada elemento constituinte da cidade 

apresenta as suas características de uso, resultando na criação de territorialidades 

diversas coexistentes em um mesmo território urbano. 

 

 
Figura 6: Planta regular da cidade de Mileto (Ásia Menor em 479 a.C.) desenhada por Hipódamo. 

Fonte: Lamas (2000, p. 142). 



 48

 

  Na história da arquitetura distinguem-se várias fases do Renascimento: o 

primeiro Renascimento, ocorrido basicamente na Itália, entre 1420 e 1500; o 

Renascimento tardio, de 1500 a 1600; o Barroco, de 1600 até cerca de 1765 e, por 

fim, o Rococó e Neoclássico, de 1750 a 1900.  

  O Renascimento surgiu em Florença, na Itália e foi considerado um 

movimento intelectual, uma reação opositora ao misticismo medieval, modificando o 

estilo das artes: pintura, escultura, arquitetura e o urbanismo.  À época, a invenção 

da imprensa e a publicação da obra de Vitrúvio: Tratado de Architectura, 

influenciaram os artistas a aderirem aos significados culturais e místicos desta obra. 

A partir do séc. XV, o desenho de arquitetura e os princípios urbanistas adotaram 

formas geométricas, o que contrapunha nitidamente à forma irregular adotada pelos 

planos urbanos medievais. Aliado às formas geométricas, os urbanistas adotaram 

ainda as formas radiocêntricas. 
  A Figura 7 apresenta o projeto da cidade de Palma Nuova, localizada na 

província de Udine, próximo a Veneza, projetada pelo arquiteto Vicenzo Scamozzi, 

em 1593. Foi a única cidade renascentista projetada e realizada. 

 

 
Figura 7: Cidade renascentista de Palma Nuova, projetada por Vicenzo Scamozzi em 1593. 

Fonte: Wikipédia (2012), disponível em: 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a2/Palmanova1600.jpg 

 

O urbanismo Renascentista é estático; é a demonstração da calma, do 

equilíbrio e da beleza, aplicado num espaço limitado e em repouso. Em contraponto, 

o urbanismo Barroco utiliza-se da exploração, da emoção para comover, para 

impactar, para manifestar o poder, propondo um espaço de grande dinamismo e 

movimento. Os elementos morfológicos que constituem as cidades a partir do 
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Renascimento, segundo Lamas (2000, p. 170 a 200), embora variem na sua 

expressão estética e disposição do terreno e, produzindo espaços diferentes, são: o 

sistema de fortificações (fossos, rampas, baluartes e muralhas); a quadrícula; a 

praça como lugar público; os edifícios singulares: a Câmara Municipal, o palácio, a 

igreja serão colocados em posição predominante, conforme se pode observar a 

Basílica de São Pedro e a Praça de São Pedro em Roma; o monumento, como a 

fonte e o chafariz, determinam a forma urbana.  O quarteirão – Renascentista, cita-

se o de Palma Nuova (Figura 7) e, o Barroco, o de Paris de Haussmann (Figura 8), a 

cidade de Roma e a cidade de Recife, colônia Portuguesa no Brasil; inserção dos 

espaços verdes nas cidades.  Outras tipologias, como as invenções inglesas do 

século XVIII – o crescent – um conjunto de edifícios ou palácios dispostos em 

semicírculo, cuja fachada principal se abre sobre um parque ou jardim (Figura 9); o 

circus – recinto aberto de forma rigorosamente circular com um jardim central (Figura 

10). 

Após a metade do século XVIII, a Revolução Industrial provoca mudanças no 

ordenamento espacial das cidades e do território de maneira geral, devido ao 

aumento da população, à demanda de consumo dos bens e serviços produzidos 

pela agricultura, pela indústria e às atividades terciárias, desencadeadas pelo 

progresso tecnológico e desenvolvimento econômico (BENÉVOLO, 2005 p. 551). 

 

 
 

Figura 8: Plano de Haussmann para Paris em 1853. 
Fonte: Kirkman (2007). Disponível em: 

http://www.arthistoryarchive.com/arthistory/architecture/Haussmanns-Architectural-Paris.html 
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Figura 9: O crescent da cidade de Bath (Inglaterra) proposto pelo arquiteto John Wood em 1810. 
Fonte: http://ftp.informatik.rwth-aachen.de/Publications/CEUR-WS/Vol-142/bath-royal-crescent.jpg 

 
 

 
 

Figura 10: O circus construído na cidade de Bath (Inglaterra) pelo arquiteto John Wood. 
Fonte: disponível em: http://www.bath360.co.uk/images/the-circus-arial-bath.jpg 

 
  O século XIX é considerado como de transição às mudanças exigidas pela 

cidade moderna. As grandes modificações sociais demandaram muitas 

transformações nas cidades em termos de infraestrutura, equipamentos urbanos, 

habitações e novas exigências espaciais; a cidade deixa de ser uma estrutura física 

delimitada em termos de espaço, para se alastrar pelo território. Surgem os 

equipamentos e serviços urbanos, como linhas de ferro, hospitais, escolas, grandes 

armazéns comerciais e centros de lazer. 

  A nova configuração espacial e urbanística dos subúrbios e cidade-jardim 

constituem um momento de ruptura, antecedendo a cidade moderna e promovendo 

modificações nos elementos urbanos.  O desequilíbrio entre a oferta e a procura de 

espaços urbanos para habitação, na cidade industrial, sobrepõe os interesses 
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econômicos aos sociais, tornando a especulação fundiária incompatível com o 

desenho urbano.  

  O desenvolvimento industrial cria inicialmente uma malha urbana totalmente 

desordenada, sem as mínimas condições higiênicas e altas densidades 

demográficas, o que acarretou surtos de cólera, já em 1850. Isso fez com que 

surgissem as primeiras normas urbanísticas em Londres, a partir de 1832 e, como 

as epidemias continuavam nos anos subsequentes, uma comissão real ditou uma 

série de normas sanitárias, que obrigavam a colocação de instalações sanitárias em 

cada residência e a criação de parques públicos. Em 1844 surge a primeira lei 

urbanística que define critérios higiênicos mínimos para as habitações em Londres; 

em 1846 foi instituída a primeira lei obrigando a construção de banheiros públicos 

londrinos e, em 1848 cria-se a primeira legislação para a Inglaterra e País de Gales, 

estabelecendo normas construtivas e multas para a falta de manutenção das 

construções já existentes (MASCARÓ e YOSHINAGA, 2005 p. 48,49). 

  Em Paris, no Império de Napoleão III, é criada a lei sanitária em 1850. Esta lei 

faz parte de um conjunto de metas traçadas pelo prefeito de Paris, Haussmann, para 

limpar a cidade. Novos serviços primários como aquedutos, esgotos, instalação de 

iluminação a gás, começam a ser atendidos, pelo menos para aqueles mais 

favorecidos financeiramente. Este fenômeno não ocorre apenas em Paris, mas é 

nesta cidade que se torna mais notável, seu exemplo é seguido por muitas cidades, 

o que ocorre até mesmo no Brasil com a reforma do Rio de Janeiro. 

  Assim, nos anos seguintes, são notadas grandes modificações urbanas, 

destacando-se os trabalhos de Haussmann em Paris (Figura 8), a partir de 1853; 

Brazalguete e Nash em Londres, a partir de 1848; Cerdá em Barcelona, a partir de 

1859; Pozzi em Florença, a partir de 1864; Anspach em Bruxelas, a partir de 1867. 

Essas modificações representam respostas às transformações sociais, econômicas 

e demográficas da Revolução Industrial. 

   O Plano de Cerdà (Figura 11) quebra as composições clássico-barrocas, pois 

as ruas, a praça, o parque, a avenida, apesar de permanecerem, agora não mais se 

organizam a partir do perímetro do quarteirão, sendo que os edifícios se dispõem 

livremente no interior das quadrículas.  
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Figura 11: Plano Urbanístico de Barcelona concebido por Idelfonso Cerdá. 

Fonte: www.planocerda.blogspot.com. Acesso em: 26/01/2012, às 12h. 
 

 
     A intensa urbanização causada pela Revolução Industrial gerou ambientes 

urbanos insalubres, sem condições mínimas de infraestrutura que pudessem dar 

conta da grande densidade populacional instalada. Assim, as ruas eram estreitas e 

mal cheirosas e o esgoto corria a céu aberto.  

  As cidades europeias no final do século XIX, e até a 1ª Grande Guerra (1914-

1918) foram submetidas a grandes transformações morfológicas, econômicas, 

sociais e urbanísticas, tendo desenvolvido na França, um movimento conhecido 

como: Sociological Urbanisme Parlant, Urbanismo Sociológico, Urbanística ou 

Urbanismo Formal, Urbanismo Científico ou simplesmente Urbanismo Francês. Esse 

movimento teve início na conferência de Town Planning, organizada em Londres 

1910, por Raymond Unwin e o Royal Institute of British Architects, com o objetivo de 

colocar em discussão os problemas arquitetônicos que abrangem o crescimento das 

cidades. 

  Em 1910, conforme Lamas (2000, p. 259) o urbanismo surge como a nova 

ciência da organização dos assentamentos. A França constitui, em 1913, a 

Sociedade Francesa de Urbanistas (SFU), que nasceu a partir da Seção de Higiene 

Urbana e Rural do Museu Social de Paris (S.H.U.R. du Musée Social de Paris), onde 

trabalhavam os urbanistas Alfred Agache, Forestier, Jaussely, Prost, Parenty, De 

Sousa e Tony Garnier.  

  A partir da Primeira Guerra Mundial, a SFU instaura uma série de dispositivos 

legais e administrativos, visando implementar o Urbanismo Formal. Para os 
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urbanistas do SFU, os planos urbanísticos deveriam ser multidisciplinares - envolver 

higiene urbana, progresso moral, prosperidade econômica, estudos de fluxo e 

circulação e organização social baseados em dados socioeconômicos disponíveis e 

confiáveis. 

  Em 1919, Marcel Poète cria a Éscole Pratique d’Études Urbaines et 

d’Administration Municipales, tornando-se em 1924 o Institut d’Urbanisme de 

l’Université de Paris, uma das primeiras escolas de urbanismo. Assim, a França se 

estabelece no ensino do urbanismo, que passa a ser visto como matéria 

culturalmente exportável e com importância econômico-social para este país. 

  Caracterizada pela utilização de traçados clássicos, a Escola Francesa 

utilizava a escala humana com ruas, quadras e parcelamento em lotes individuais, 

em quadrículas; com urbanização estruturada, eixos hierárquicos, valorização dos 

aspectos monumentais, adotando pequenos espaços abertos como praças, 

arborizações e percursos.  

  A escola Francesa influenciou internacionalmente as questões relativas à 

teoria e método do planejamento urbano e também na prática, pois os urbanistas 

daquele país trabalharam na organização de muitas cidades pelo mundo, 

exportando os saberes do urbanismo francês.  

  No Brasil, Alfred Agache, membro da SFU, realiza vários trabalhos como a 

proposta de remodelação da cidade do Rio de Janeiro, então capital Federal, o 

plano de Curitiba, o projeto para a cidade de Vitória, elabora outros trabalhos no 

estado do Rio de Janeiro – a cidade de Campos, Cabo Frio, Araruama, Petrópolis, 

São João da Barra e Atafona. Em São Paulo, Agache elabora o plano do bairro de 

Interlagos, com base nos princípios da cidade jardim. Em Minas Gerais, Alfred 

Agache realiza estudos para o Parque Paisagístico da estância Balneária de Araxá; 

em Porto Alegre, prepara o Plano Geral da exposição comemorativa do Centenário 

da Revolução Farroupilha. 

  O aparecimento do urbanismo como disciplina, em 1910, também é 

acompanhado por trabalhos teóricos sobre o desenho urbano de grande relevância. 

Os urbanistas do início do século XX procuraram proporcionar alternativas bastante 

peculiares à cidade liberal. São dessa época os trabalhos de Joseph Stübben, 

Camillo Sitte, Ebenezer Howard criador das cidades Jardins, Raymond Unwin, Le 

Corbusier, Frank Lloyd Wright e Tony Garnier. 
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  Teorias sobre o planejamento urbano nessa época estavam usualmente 

preocupadas com projetos ou planos visionários que mostravam como a cidade ideal 

deveria ser espacialmente organizada (TAYLOR, 1998 p. 16). Entretanto, apesar de 

ser ciência, o urbanismo dessa época baseava-se muito mais em intuição e 

impressões do que propriamente em teorias construídas e testadas empiricamente. 

  Ebenezer Howard, criador das Cidades Jardins (Figura 12), propôs uma 

alternativa ao planejamento de integração entre os espaços urbanos e rurais, que 

segundo ele seriam dois ímãs unidos por suas forças, aproveitando o que há de 

melhor em cada um deles e, dessa união nasceria uma nova esperança, uma nova 

vida, uma nova civilização (HOWARD, 1996, p. 110). 

 

 
 

Figura 12: Diagrama N2 da Cidade Jardim concebido por Ebenezer Howard: esquema de distribuição 
geral da Cidade Jardim. Fonte: Adaptado por Saboya, (2008). Disponível em: 

http://urbanidades.arq.br/bancodeimagens/thumbnails.php?album=5. Acesso em 26/01/2012, às 16h. 
 

A introdução de novas tecnologias propiciou a utilização de novos materiais e 

novas formas de vida no século XIX, como a invenção do processo Bessemer 

(1856), que facilita a difusão do aço, permitindo sua plena utilização na construção 

civil. O aço começou a ser empregado nas grandes coberturas, em pontes 

suspensas, em arranha-céus. Como exemplo da utilização do aço, cita-se a torre 

Eiffel, construída para a Exposição Universal de Paris de 1889. 

  Outra tecnologia introduzida foi a invenção do dínamo (1869), aparelho que 

gera corrente contínua, convertendo energia mecânica em elétrica, através de 

indução eletromagnética, que proporcionou a utilização do telefone (1876), da 
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lâmpada elétrica (1879) e do elevador (1887). Ainda, a invenção do motor a 

explosão, outra tecnologia adotada a partir de 1885, proporcionou o uso do petróleo 

como combustível em automóveis, navios e, posteriormente, em aviões. 

  Desta forma, os novos sistemas construtivos absorvem o uso desses 

materiais, modificando a aparência externa e determinando modernos espaços 

internos nas edificações para a colocação dessas novas instalações: a eletricidade, 

o gás, o telefone, o carro, o transporte público sobre trilhos – de superfície ou 

subterrâneos.  

  Le Corbusier, um dos mestres da arquitetura moderna, juntamente com 

Walter Gropius, Mies Van der Rohe, introduziram a utilização dos novos materiais e 

tecnologias na construção e no urbanismo. Walter Gropius fundou a Escola 

Bauhaus, maior centro do Modernismo e do Funcionalismo, onde os estudantes 

projetam desde o mobiliário do ambiente moderno até os espaços urbanos. 

  Charles-Édouard Jeaneret, conhecido pelo pseudônimo de Le Corbusier, 

concebia a arquitetura e o urbanismo como ciências indissociáveis. Representante 

do Movimento Moderno e insatisfeito com os estilos passados, Corbusier e os 

demais representantes do novo modelo de cidade: Horta, Van de Velde, Wagner – 

usam a liberdade característica deste estilo para criar e propor um novo modelo, 

independente e original, diferente dos tradicionais.  

  O plano de cidade proposto por Le Corbusier e pelo movimento modernista, 

em vigor até os dias atuais promovem a classificação das funções urbanas – habitar, 

trabalhar, cultivar o corpo e o espírito e circular; multiplicação dos espaços verdes; a 

criação de protótipos funcionais e a racionalização do habitat coletivo. 

  A Carta de Atenas é a síntese das posições IV Congresso Internacional de 

Arquitetura Moderna (CIAM) sobre a organização e o planejamento das cidades, 

realizado em Atenas, no ano de 1933. Foi publicada somente em 1941, por iniciativa 

de Le Corbusier, que evidencia a coincidência dos pensamentos urbanísticos 

resultantes do Congresso com os de sua obra. 

  A cidade funcional proposta pela Carta de Atenas apresenta quatro funções 

principais como chaves do urbanismo: habitar, trabalhar, recrear e circular, que 

deveriam ser dispostas espacialmente em áreas distintas, sem sobreposições, ou 

seja, por meio da setorização das áreas e de um planejamento do uso do solo. 
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  A Carta de Atenas consolida-se, então, como um documento sobre teoria e 

metodologia de planejamento, exercendo enorme influencia na urbanística e na 

organização das cidades.  

  Após a Segunda Guerra Mundial, as cidades europeias encontravam-se 

devastadas, implicando a reconstrução física, econômica e social. Os urbanistas 

inicialmente acostumados a lidar somente com os problemas das cidades, agora 

eram forçados a estender os limites de suas intervenções, abrangendo áreas de 

conhecimento mais vastas. Isso proporcionou a separação dos campos disciplinares 

entre a urbanística e a arquitetura. 

   As primeiras reações contra a urbanística moderna surgiram na década de 

sessenta do século XX; inicialmente em termos teóricos, envolvendo as novas áreas 

do conhecimento agora adotadas no planejamento urbano; e também baseado na 

necessidade de intervenção na preservação e revitalização dos bairros antigos.  

Lamas (2000, p. 388) e vários outros autores denominam essa antítese ao 

Movimento Modernista de Novo Urbanismo, que seria o retorno aos conceitos 

adotados pelo Urbanismo Formal (Escola Francesa); as novas práticas morfológicas 

utilizadas para o desenho da cidade, baseado naqueles conceitos; uma maneira 

diferenciada de pensar a arquitetura e o urbanismo.  

  Na atualidade, o Novo Urbanismo estabeleceu uma nova forma de entender a 

cidade: a inversão do desenho urbano, das políticas habitacionais, delegando as 

suas práticas às administrações públicas e municipais. 

  No Brasil, durante os anos 20 do século XX, baseado nas influências da 

escola francesa, por meio de Agache e, diante das interferências de Le Corbusier, 

iniciou-se uma longa discussão sobre a cidade brasileira e suas transformações. 

  Alfred Agache, pertencente ao grupo de arquitetos representantes da escola 

francesa, caracterizado por adotar em seus trabalhos a metodologia do urbanismo 

formal,  iniciando a divulgação do urbanismo como ciência e prática de intervenção 

urbana, recebeu do prefeito do Rio de Janeiro em 1928 a encomenda do plano de 

remodelação, no intuito de organizá-la.  

  Poucas foram as realizações concretas do plano de Agache para o Rio de 

Janeiro, entretanto influenciaram as posteriores discussões, como a de zoneamento 

e pelo primeiro grande código de obras editado em 1937, no qual a legislação 

urbanística brasileira atual está baseada. 
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  Em 1929, de passagem pelo Brasil, Le Corbusier, urbanista representante do 

movimento modernista profere uma palestra sobre a unidade e as propostas do 

Movimento Modernista, conferindo um clima de oposição à composição clássica 

adotada no plano urbanístico de Agache para o Rio de Janeiro e determinando o 

futuro do urbanismo brasileiro. A partir do trabalho monumentalista de Le Corbusier, 

se embasam Lúcio Costa e Oscar Niemeyer.   

   O arquiteto e urbanista Lúcio Costa (1902-1998), nascido na França, 

entretanto residente no Brasil desde jovem, foi o vencedor do concurso do Plano-

Piloto de Brasília, nova capital federal do Brasil, promovido pelo então presidente da 

República, Juscelino Kubitschek de Oliveira, na década de 1950. O local escolhido 

foi o Planalto Central do Brasil, no bioma cerrado, Estado de Goiás. 

  O plano piloto definido por Lúcio Costa, adotando os conceitos e elementos 

básicos do Movimento Modernista, tomou como partido a forma de uma cruz, dois 

eixos cruzando-se em ângulo reto, sendo um deles curvado. O eixo reto, 

denominado Eixo Monumental, abriga os edifícios administrativos - os ministérios e 

os três poderes públicos federais e palácios -, uma grande praça gramada em meio 

aos edifícios culturais, a catedral e os espaços públicos (Figura 13). 

O eixo perpendicular ao Eixo Monumental, as denominadas Asa Norte e Asa 

Sul, abriga vários setores distribuídos a partir do eixo central, iniciando com os 

setores bancário, hoteleiro, comercial, entre outros, seguindo com os setores 

residenciais e setor universitário - na Asa Norte. 

Todos esses princípios nos remontam às ideias de Le Corbusier – edifícios 

residenciais com bastante densidade populacional contornados por grandes áreas 

verdes que permitem bem a circulação das pessoas.    
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Figura 13: Plano Piloto de Brasília concebido por Lúcio Costa. 

Fonte:http://giovanigabriel.blogspot.com/2011/05/plano-piloto-brasilia.html. 
Acesso em 28/01/2012, às 8h. 

   

2.2 Planejamento Urbano e Cidades Contemporâneas Sustentáveis 
 

  Na história da humanidade o Industrialismo foi um grande marco de alteração 

dos processos produtivos, que até então eram artesanais e passaram a ser 

mecânicos e industrializados, o que modificou o cenário das economias 

desenvolvidas por ter promovido uma grande transformação social, política e 

cultural.  Assim, surgiram os problemas ambientais considerados impactantes, 

devido à falta de planejamento na organização urbana.  

  As pessoas, atraídas por emprego e renda, migravam do meio rural para o 

espaço urbano e se assentavam no entorno das indústrias, sem a menor 

infraestrutura básica necessária a uma boa qualidade de vida. A ocupação urbana 

desordenada advinda da industrialização provocou o inchaço urbano e o 

agravamento das condições ambientais, obrigando as pessoas a ocuparem áreas de 

risco, de preservação permanente, as encostas, as margens de rios e, foi 

responsável pelo crescente acúmulo de lixo urbano, industrial, atômico, pela 

poluição do solo, alteração da qualidade do ar, das águas subterrâneas e 

superficiais, pelo assoreamento de rios e lagos e pelo grande desperdício de 

matérias-primas (água e energia), que nos leva a viver hoje sob ameaça de 

escassez.  
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  Paradoxalmente em nossa cultura capitalista, a industrialização está 

associada ao nível de desenvolvimento de certos países, tendo em vista que 

proporciona uma melhoria qualitativa das condições de vida da população. A 

industrialização, nos vinte anos após a II Guerra Mundial, promoveu nos centros 

urbanos uma etapa de acumulação crescente da densidade demográfica, de bens e 

serviços, em caráter permanente e sistemático, sem precedentes. A evolução do 

processo de desenvolvimento e o seu impacto sobre o meio ambiente ocorreram 

lentamente e puderam ser notados, a princípio, quando os problemas ambientais se 

situavam apenas em nível local. Posteriormente, a degradação ambiental passou a 

ser considerada um problema em âmbito regional e atualmente, a preocupação com 

a natureza atingiu níveis globais.  

  Os movimentos de conscientização ambientais provocados pelas 

constatações de degradação são recentes. Em 1971, estudiosos preocupados com 

as questões ambientais se reuniram no encontro Founex, preparatório para a 

conferência das Nações Unidas sobre o Ambiente Humano, em 1972, em Estocolmo 

(SACHS, 2008 p.48). Além de determinar as bases para as novas concepções entre 

meio ambiente e desenvolvimento, a Conferência de Estocolmo promoveu o 

surgimento do conceito de ecodesenvolvimento, como resultado da dupla polêmica 

entre os defensores do crescimento indiscriminado e aqueles que amparavam o 

crescimento zero (BARBIERI, 1997 p.18).  

  O crescimento zero seria popularizado pelo Clube de Roma, publicado em 

1972, denominado “The Limits to Growth”, que alertava para os riscos do 

crescimento contínuo baseado na exploração dos recursos naturais esgotáveis. 

Assim, no intuito de evitar um fim catastrófico da humanidade seria necessária uma 

considerável redução da produção, do consumo e do crescimento demográfico 

(MUELLER, 2000 p. 49). 

  A noção de sustentabilidade surgiu da proposta de ecodesenvolvimento por 

Maurice Strong, em junho de 1973 (LEFF, 2000 p. 267). O conceito de 

ecodesenvolvimento se baseava nas ideias de justiça social, eficiência econômica, 

condicionalidade ecológica e respeito à diversidade cultural.  

  O Relatório Brundtland, publicado em 1987, denominado Nosso Futuro 

Comum, popularizou o conceito de desenvolvimento sustentável: aquele que satisfaz 

as necessidades presentes, sem comprometer a capacidade das gerações futuras 

de suprir suas próprias necessidades (COMISSÃO MUNDIAL SOBRE MEIO 
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AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO, 1991). O conceito de desenvolvimento 

sustentável adquire força quando congregado à Agenda 21, Conferência das 

Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, em 1992 no Rio de 

Janeiro - Rio 92 - , destacando entre vários outros temas, as relações entre pobreza 

e degradação ambiental e para a necessidade de buscar novos padrões de 

produção e de consumo sustentáveis para estas e para as futuras gerações 

(BARBIERI, 1997 p. 26).  

  No ano de 2000, fruto dos trabalhos inicialmente desenvolvidos na Rio 92, foi 

publicado o documento Cidades Sustentáveis, elaborado pelo Ministério do Meio 

Ambiente em parceria com diversos atores do governo e da sociedade civil. O 

documento resume os debates realizados em torno dos subsídios para elaboração 

da Agenda 21 Brasileira no que diz respeito à incorporação da dimensão ambiental 

nas políticas urbanas vigentes, como um dos seis temas centrais destacados no 

processo: Agricultura sustentável; Cidades Sustentáveis; Infraestrutura e Integração 

Regional; Gestão dos Recursos Naturais; Redução das Desigualdades Sociais e 

Tecnologia para o Desenvolvimento Sustentável (BRASIL - MMA, 2000). 

  Se por um lado os problemas ambientais dos países desenvolvidos são 

decorrentes da riqueza econômica, do consumo excessivo e da industrialização, nos 

países em desenvolvimento, os problemas sobre o meio ambiente são devido 

geralmente à pobreza, ou estão associados a ela e aos altos índices de crescimento 

populacional.  

  Segundo Sachs (2008), para se alcançar o desenvolvimento sustentável, o 

planejamento do desenvolvimento precisa levar em conta, simultaneamente, as 

seguintes dimensões de sustentabilidade: 

 
i) Sustentabilidade social: parte do princípio da justiça social, ou seja, embasa-

se nos conceitos de melhor distribuição de renda e de bens, de modo a 

permitir a redução das diferenças nos padrões de vida entre as classes 

sociais; 

ii) Sustentabilidade cultural: inclui a procura de raízes endógenas de processos 

de modernização e de sistemas agrícolas integrados, processos que 

busquem mudanças dentro da comunidade cultural, e que traduzam o 

conceito de desenvolvimento sustentável em um conjunto de soluções 

específicas para cada local; 
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iii) Sustentabilidade ecológica: relaciona-se com o uso adequado dos recursos 

dos diversos ecossistemas, com destaque para os produtos fósseis e 

resíduos de origem industrial. Esse processo de simbiose pode ser 

equilibrado por meio de tecnologias apropriadas ao desenvolvimento urbano, 

rural e industrial. Define um arcabouço institucional, ajustando o desenho das 

instituições a um novo modelo de proteção dos recursos naturais; 

iv) Sustentabilidade ambiental: consiste em se respeitar a capacidade de suporte 

e resiliência dos ecossistemas; 

v) Sustentabilidade territorial: é adquirida a partir da equidade distributiva 

territorial dos aglomerados humanos econômicos, objetivando minimizar o 

impacto nas regiões metropolitanas, proteger os ecossistemas frágeis e 

instituir unidades de reservas naturais a fim de proteger a biodiversidade; 

vi) Sustentabilidade econômica: refere-se ao ótimo locacional e à gestão 

eficiente dos recursos, assim como a um constante fluxo de inversões 

públicas e privadas que, necessariamente, devem ser analisadas não 

somente pela ótima do retorno empresarial, mas também em termos de 

retorno social; 

vii) Sustentabilidade política (nacional): baseada na democracia e no respeito aos 

direitos humanos, de modo que o Estado implemente um projeto nacional em 

parceria com todos os atores desse processo; 

viii) Sustentabilidade política (internacional): consiste na aplicação do princípio de 

precaução na gestão dos ativos ambientais, assim como em garantir a paz 

entre as nações e promover a cooperação internacional nas áreas financeiras 

e de ciência e tecnologia. 

 
  O ambiente urbano é constituído por dois sistemas inter-relacionados: o 

sistema natural, composto pelo meio físico (ar, água, solo, vegetação, animais, entre 

outros); e o sistema antrópico, representado pelo homem e as atividades exercidas 

por ele. O ecossistema urbano possui demandas biológicas - ar, água, espaço, 

energia (alimento e calor), abrigo, disposição de resíduos; e demandas 

socioeconômicas e culturais, organização política, sistema econômico (trabalho, 

capital, materiais, etc), tecnologia, transporte e comunicação, educação e 

informação, atividades sociais e intelectuais (recreação, religião, senso de 

comunidade, etc.), segurança. 
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  O homem apresenta ainda necessidades básicas que lhe são peculiares: 

sociais e culturais, infraestruturais, econômicas que são metabolizados em bens de 

consumo e habitacionais. As características sociais e culturais envolvem a existência 

de sistemas eficientes de saúde, redes de escolas e creches, de segurança geral 

(Polícia Civil e Militar), de assistência social e de lazer - arborização de vias públicas 

e praças (implantação e manutenção), equipamentos destinados ao uso de esporte, 

lazer e cultura, aspectos relacionados à história do indivíduo, do espaço físico, da 

família, aspectos relacionados à assistência e senso jurídicos.  

  As necessidades infraestruturais  aludem à existência do abastecimento e 

tratamento de água e esgoto, redes de energia elétrica e iluminação de vias 

públicas, redes de pavimentação urbana e manutenção do asfalto, sistemas de 

transporte urbano, redes de drenagem de águas pluviais, redes de telefonia 

convencional e pública, sistema de coleta e destino final do lixo urbano e limpeza de 

vias públicas. 

   Essas características do indivíduo são legisladas no espaço urbano pelo 

poder público de forma a satisfazer suas necessidades e promover-lhe qualidade de 

vida. Partindo do pressuposto de que o cidadão é o indivíduo que vive em sociedade 

e que nela tem direitos de receber os benefícios e, ao mesmo tempo realizar os seus 

deveres, todo cidadão tem direitos e deveres garantidos pelo órgão legislador em 

ser provido de suas necessidades básicas, garantindo sua qualidade de vida.   

  O espaço físico urbano também apresenta características peculiares em 

termos geológicos, climáticos e de relevo. Essas características determinam 

limitações ao seu uso. O mau uso dos recursos naturais – rios, ribeirões, córregos, 

reservas minerais, solos, biota (fauna e flora) e paisagem definem impactos 

negativos no espaço urbano, como enchentes, erosões, inundações e 

assoreamento, escorregamento de encostas, degradação de áreas de proteção 

ambientais. Os recursos naturais apresentam características físicas de resistência e 

resiliência. A resistência do fator natural se refere a quanto ele resiste a determinado 

tipo de uso e resiliência alude à capacidade que o fator natural tem de receber 

determinado dano, acumular parte desse dano prejudicando-o, mas ainda 

mantendo-o e, difundir o que não é por ele suportado. Assim, as características do 

meio físico é que vão determinar suas potencialidades de uso e as vocações 

econômicas de cada localidade. 
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  A cidade é um sistema aberto que utiliza o meio ambiente como fonte de 

matéria e energia; o homem, para sua sobrevivência se apropria do espaço urbano 

como meio, utilizando-o para suas atividades. As atividades do homem provocam 

modificações no meio terrestre devido à utilização dos recursos naturais e nele 

também despeja seus resíduos, promovendo a poluição do solo, do ar, da água, 

acústica e visual. A poluição, por sua vez, traz inúmeras consequências ao homem, 

como prejuízos à saúde e à realização de suas atividades rotineiras e danos aos 

bens materiais.  

  Quanto maior a densidade demográfica de uma cidade, maiores são os 

problemas apresentados por ela em relação ao meio ambiente.  

 
2.3 Análise crítica sobre a problemática da urbanização contemporânea 
relacionada ao planejamento urbano 
 

Apesar de o urbanismo ter surgido formalmente como ciência apenas no 

início do século XX, através dos tempos, as soluções urbanísticas adotadas pelos 

planejadores sempre tentaram resolver os problemas das cidades. As propostas de 

organização do espaço em quadrículas indicadas por Hipódamo para a cidade de 

Mileto, primeira manifestação urbanística registrada pela história, dividia a cidade de 

acordo com os tipos de usos comerciais, religiosos e civis, desenhava os espaços 

urbanos em quadrículas regulares, cortando bruscamente o relevo e, 

desconsiderando suas características físico-ambientais. A cidade em malha 

ortogonal, entretanto, em termos de ambiência, distribuição e organização espacial e 

orientação geográfica urbana torna-se facilmente compreensível e agradável aos 

cidadãos. 

Na idade média as cidades expunham morfologia irregular; eram contornadas 

por muralhas e apresentavam um comportamento autônomo, com organização 

político-administrativa e inter-relações sócio-político-econômicas e culturais em um 

único espaço. As atividades mercantis se restringiam dentro das muralhas. 

Já no Renascimento, o desenho de arquitetura e os princípios urbanistas 

adotaram formas geométricas, simétricas e radiocêntricas, tentando representar a 

cidade ideal no espaço urbano, o que contrapunha nitidamente à forma irregular 

adotada pelos planos urbanos medievais. O urbanismo Renascentista é estático, 

transmite calma, equilíbrio, repouso, beleza. De maneira inversa, o urbanismo 
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Barroco adota elementos que envolvem emoção, comoção, poder, dinamismo, 

movimento e impacto, como se observa no plano de Paris, elaborado por 

Haussmann. É no Barroco que os espaços verdes foram inseridos nas cidades 

graças ao requinte das novas práticas sociais. 

No século XIX a cidade de Barcelona, projetada por Cerdà, segue os 

preceitos clássicos da Escola Francesa de Urbanismo, tendo a quadrícula e o radial 

como traçados urbanísticos básicos; os edifícios se dispõem livremente no interior 

das quadrículas. O plano de Cerdà é referência operacional no urbanismo 

contemporâneo por considerar basicamente a presença dos dois conceitos diretores: 

a habitação e a circulação. As ruas, projetadas com 20m de largura, funcionavam 

como verdadeiros sistemas, separando os meios de locomoção; esse sistema previa 

ainda obras subterrâneas por onde se escoariam as águas. 

A Escola Francesa utilizava a escala humana como método do planejamento 

urbano, com ruas, quadras e parcelamento em lotes individuais, em quadrículas. A 

urbanização estruturada com eixos hierárquicos valorizava os aspectos 

monumentais, adotando pequenos espaços abertos como praças, arborizações e 

percursos. Assim, a Escola Francesa influenciou consideravelmente o planejamento 

urbano no Brasil, por meio do seu representante Alfred Agache, que inicialmente 

elaborou um plano para a cidade do Rio de Janeiro e, depois, para Curitiba, 

considerado atualmente referência em termos de urbanismo.  

Após o ano de 1910, quando o urbanismo começa formalmente a ser 

considerado ciência, muitos teóricos influenciaram a construção do urbanismo 

moderno. Dentre eles pode-se citar Ebenezer Howard, que propôs as Cidades 

Jardins, integrando espaços urbanos, local das oportunidades de trabalho e 

emprego, de socialização e de cooperação com os espaços rurais, considerados 

mais salubres, providos de natureza, sol, água e produção de alimentos. 

O planejamento urbano original da cidade de Goiânia, local deste estudo,  foi 

idealizado em 1933 por Atílio Corrêia Lima. Planejada para 50 mil habitantes, a 

cidade é dividida em quatro setores: Central, com destaque para a Praça Cívica, 

sede do Centro Administrativo, de onde se irradiam as três principais avenidas 

(Goiás, Araguaia e Tocantins). A avenida Paranaíba, localizada perpendicularmente 

às três avenidas mencionadas, conectava o Parque Botafogo ao antigo aeroporto 

(localizado no atual setor Aeroporto). Na Região Sul de Goiânia, foi introduzido um 
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bairro residencial, o atual setor Sul e no Norte surgiam as primeiras casas do bairro 

popular. Fica evidente que a topografia, o zoneamento e o sistema de tráfego foram 

os fatores que nortearam o arrojado projeto da nova capital.  

O Plano urbano de Goiânia inseria-se no contexto de industrialização no país 

e apresentava características da Sociedade Francesa de Urbanismo, trazidas ao 

Brasil por Alfred Agache. Revelava influências dos traçados das cidades de 

Versailles, Karlsruhe e Washington, por sua monumentalidade absolutista, 

traduzindo um urbanismo barroco, que também remontava as influências das 

Cidades Jardins de Ebenezer Howard.    

  A partir da década de 1950, muitos foram os impactos causados pelas 

transformações desencadeadas pela expansão capitalista no Brasil e, em especial 

no Centro-Oeste. Essas mudanças vêm produzindo um intenso processo de 

urbanização, associados às transformações ocorridas no campo, devido à 

implantação de tecnologias agrícolas que substituíram o homem pela máquina. Tal 

fato levou o trabalhador a procurar emprego e renda nas cidades, constituindo a 

base dos problemas que recaem no espaço urbano, especialmente em relação ao 

comprometimento das condições de vida da população, como a deficiência ou 

ausência de disponibilização de serviços e/ou de moradia, baixa qualificação 

profissional, desequilíbrio entre oferta e demanda de empregos e baixos níveis de 

remuneração. Esses fatores impedem o acesso aos equipamentos e a um nível de 

vida digno da população, promovendo a exclusão social.  

No Estado de Goiás e, mais especificamente no Aglomerado Urbano de 

Goiânia – AGLUG, a produção e reprodução do capital evidencia um rápido e 

intenso processo de urbanização, modificando as relações sociais e trabalhistas. O 

Aglomerado Urbano de Goiânia é composto, além da Capital – Goiânia, pelos 

municípios de Aparecida de Goiânia, Aragoiânia, Bela Vista de Goiás, Bonfinópolis, 

Brazabrantes, Caturaí, Goianápolis, Goianira, Guapó, Hidrolândia, Inhumas, 

Nerópolis, Santo Antônio de Goiás, Senador Canedo e Trindade. 

  A capital goiana apresentava 1.093.007 habitantes em 2001 e em dez anos 

esse quadro foi alterado para 1.302.001 de habitantes (2011), evidenciando um  

crescimento de 19,1%. O Estado de Goiás apresentou taxa geométrica de 

crescimento anual entre 2000 e 2010 de 1,84%. Dentre os dez municípios que 

apresentaram maiores taxas geométricas de crescimento anual na mesma década, 

três pertencem ao AGLUG: Goianira com 6,17%; Senador Canedo, com 4,75% e 
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Santo Antônio de Goiás, com 4,24%. A cidade de Goiânia, apesar de não se 

posicionar dentre os dez municípios com maior taxa geométrica de crescimento 

anual entre 2000 e 2010, ficou com 1,77% (GOIÁS, 2011). Nota-se que as taxas 

geométricas apresentadas por Goianira, Senador Canedo e Santo Antônio de Goiás 

posicionam-se acima da taxa estadual, o que aponta um sinal de alerta, 

principalmente por as cidades situarem-se no Aglomerado Urbano de Goiânia. 

Os conflitos relacionados à moradia nos espaços urbanos são frequentes, 

pois a construção das habitações de baixa renda, locais onde cada morador investiu 

todas as suas economias em pequenas casas, na maioria das vezes é ignorada pelo 

poder público. Depois de a instalação realizada, inicia-se um processo judicial e, na 

maioria das vezes ocorre violência e violação dos direitos dos seres humanos. 

  Por outro lado, o capital imobiliário em Goiânia se caracteriza pela existência 

de terrenos baldios ou ociosos em áreas centrais da cidade,  as quais são providas 

de toda infraestrutura básica e tornam-se inutilizadas, à espera de valorização 

imobiliária.  

Ao mesmo tempo evidencia-se a criação de novos loteamentos urbanos, 

promovendo a expansão horizontal da cidade. O poder público torna-se responsável 

pela ampliação dos serviços de infraestrutura aos novos loteamentos, 

sobrecarregando os cofres públicos. 

  Os municípios pertencentes ao AGLUG muitas vezes são caracterizados 

como cidades dormitório, demandando cada vez mais transporte intra-urbano. O 

transporte coletivo municipal de Goiânia é caótico e ineficiente, fazendo com que as 

pessoas utilizem veículos particulares para seus afazeres, gerando grandes 

congestionamentos no trânsito.  

Evidencia-se, portanto, no município de Goiânia, uma cidade inicialmente 

planejada, com renovações quase regulares dos Planos Diretores, o mesmo quadro 

caótico de trânsito apresentado pela cidade de São Paulo.  

  Os córregos e rios do AGLUG, principalmente os de Goiânia, apresentam-se, 

de maneira geral, erodidos e com qualidade da água imprópria para consumo 

humano, pois se tornaram condutores de resíduos industriais, sanitários, sólidos e 

muitas vezes, cemitérios de animais. As erosões, cada vez maiores, vão colocando 

em risco as moradias localizadas no entorno dos mananciais, que nos períodos 

chuvosos são inundadas frequentemente.  
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  A água dos córregos e ribeirões que servem de condução do esgoto para a 

população ribeirinha, muitas vezes é usada na irrigação de hortaliças para o uso 

doméstico e comercial. A destruição da cobertura vegetal em áreas de declives 

acentuados, margens e nascentes de rios, que deveriam ser áreas de preservação 

permanente, facilita a contaminação do solo e das águas superficiais e 

subsuperficiais pelo uso indiscriminado de agrotóxicos, adubos e fertilizantes, 

utilizados principalmente em hortaliças. 

  O sistema de drenagem de água pluvial, não somente em Goiânia, mas 

também em Aparecida de Goiânia, de maneira bastante intensa, é ineficiente, 

apresentando falhas muitas vezes fatais à população. Neste município já ocorreram 

vários acidentes causados pela falta de planejamento e controle da água pluvial, 

principalmente no entorno do ribeirão Santo Antônio. 

  Em Goiânia e Aparecida de Goiânia, todo o sistema de captação de águas 

pluviais é drenado para os mananciais, de maneira que, quando as águas captadas 

pelo sistema atingem os cursos d’água, vêm providas de energia, dada a velocidade 

gerada pela gravidade na inclinação do percurso, causando erosão e assoreamento.   

  De acordo com a empresa Saneago - Saneamento de Goiás S/A, cerca de 

80% da população de Goiânia é atendida pela rede de esgoto e 92% pelo 

abastecimento de água, principalmente as que estão localizadas na área central e 

nos bairros privilegiados (GOIÁS, 2012). Outros se utilizam de meios alternativos, 

como o uso de fossas sépticas ou até negras, ou o despejo de esgotos diretamente 

nos cursos de água.  

  A água que abastece a capital goianiense vem dos rios Meia Ponte e ribeirão 

João Leite. A Estação de Tratamento de Água do rio Meia Ponte (ETA Meia Ponte) 

situa-se próximo à barra do ribeirão São Domingos, na região Noroeste de Goiânia, 

a qual é caracterizada por loteamentos de alta densidade de baixa renda 

implantados por governantes goianos de forma irregular. Esses loteamentos,  

atualmente conturbados com outros parcelamentos com características semelhantes 

no município de Goianira, encontram-se em fase de regularização, o que também 

demanda  despesas aos cofres públicos.  

  A ETA do ribeirão João Leite, afluente do rio Meia Ponte, situada na região 

Norte de Goiânia foi construída para abastecer Goiânia até o ano de 2025. A Área 

de Proteção Ambiental - APA - do João Leite conta com instrumento legal de 

proteção, Unidade de Conservação de Uso Sustentável, com 721,82km2, criada por 
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decreto estadual em 2002. A APA inclui sete municípios de Goiás: Goiânia, 

Teresópolis, Goianápolis, Anápolis, Nerópolis, Campo Limpo e Ouro Verde. A área 

do reservatório da barragem está inclusa na APA, que contempla praticamente toda 

a bacia hidrográfica do ribeirão. Entretanto, a região possui alta antropização, o que 

torna a conservação do local um grande desafio. 

  O ribeirão João Leite tem suas nascentes principais localizadas no município 

de Ouro Verde, percorrendo ainda seis municípios: Anápolis, Campo Limpo de 

Goiás, Goianápolis, Nerópolis, Teresópolis de Goiás e Goiânia. Desses municípios, 

somente Goianápolis e Nerópolis pertencem ao AGLUG. Segundo o Estatuto da 

Cidade (BRASIL, 2001), os municípios pertencentes ao mesmo Aglomerado Urbano 

são obrigados a realizarem Planos Diretores.  

A Política Nacional dos Recursos Hídricos, Lei 9.433/97 (BRASIL, 1997) 

prevê a articulação entre Estados e Municípios para o gerenciamento dos recursos 

hídricos de interesse comum. Entretanto, o que se evidencia é uma completa 

desarticulação entre o que estabelece o Estatuto da Cidade, considerando a 

abrangência local do Plano Diretor do município de Goiânia, e a Política Nacional de 

Recursos Hídricos, de abrangência regional da APA do ribeirão João Leite, refletindo 

na deslegitimação do planejamento e da gestão das cidades brasileiras, de maneira 

geral.  

O Plano Diretor Municipal de Goiânia não foi realizado de forma integrada ao 

gerenciamento da bacia hidrográfica regional. Assim, se hipoteticamente o município 

de Anápolis aprovar um loteamento ou qualquer intervenção poluidora próxima ao 

ribeirão João Leite, todo o município de Goiânia terá o abastecimento e água 

comprometido. 

Há que se enfatizar que não é por falta de planejamento  nem de legislação 

urbanística que as cidades brasileiras crescem de modo predatório. A legislação 

regulatória da produção da cidade contemporânea no Brasil - leis de zoneamento, 

de parcelamento do solo, códigos obras e de edificações, planos diretores baseados 

nos instrumentos legais do Estatuto da Cidade - é desconsiderada.   

Os planos são realizados, entretanto, para colocá-los em prática, é necessária 

a sua aprovação e implementação pelo poder público. A aprovação desses planos 

por parte dos políticos, na maioria das vezes, desconsidera os pareceres dos 

técnicos e aprovam com emendas, frutos de interesses de poucos, como foi o caso 

do último Plano Diretor de Goiânia. O plano diretor foi elaborado, baseado na 
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construção de cenários ideais construídos pela Agenda 21 goianiense, enviado para 

a câmara municipal. Na câmara, prevaleceram os interesses de poucos na 

especulação do mercado imobiliário, restringindo os benefícios ambientais previstos 

pelo plano original. Pode-se afirmar que o Plano Diretor de Goiânia de 2007, 

aprovado pela câmara municipal, é bem diferente daquele enviado pelos técnicos 

em planejamento para aprovação.  

Paradoxalmente, a legislação urbana no Brasil, se por um lado constitui um 

instrumento fundamental para o exercício arbitrário do poder de forma a favorecer 

pequenos interesses corporativos, por outro promove a ocupação ilegal da terra 

urbana. A legislação urbana torna-se impotente quando contraria interesses de 

proprietários imobiliários ou quando se refere aos direitos sociais. 

Durante toda a história das cidades e do urbanismo,  as relações de poder e 

as questões políticas prevaleceram sobre todas as outras relações da cidade.  Pode-

se afirmar que, de forma resumida, as características do processo de urbanização 

das cidades contemporâneas no Brasil, são as seguintes: 

• prevalece a exclusão social, dada a carência de moradias e a ocupação territorial 

por meio de invasões de terra urbana; 

• prevalecem os baixos salários e precárias relações de trabalho da maior parte da 

população; 

• predominam os altos custos de aluguéis e imóveis em relação ao poder aquisitivo 

da população menos privilegiada; 

• realiza-se o controle do espaço urbano por meio dos proprietários de terra e 

capitalistas das atividades de promoção imobiliária e construção; 

• prevalecem as relações de interesses financeiros e poder político; 

• destinam-se os benefícios de infraestrutura, na grande maioria das vezes, a bairros 

onde reside a população de média e alta renda; 

• o modelo econômico vigente - capitalismo - imprime no espaço urbano as suas 

características, prevalecendo aos instrumentos de regulação vigentes; 

• a fiscalização do espaço urbano e aplicação das leis urbanísticas estão submetidas 

aos interesses do poder público. 

Como consequências desse processo de urbanização das cidades 

contemporâneas no Brasil, pode-se destacar: 

• a degradação ambiental promovida pela dinâmica de exclusão habitacional, pela 

implementação de loteamentos irregulares, clandestinos e posses urbanas; 
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• a falta de benefícios à população dos sistemas infraestruturais, principalmente do 

transporte público e de qualidade dos sistemas de drenagem pluvial, da coleta e 

destinação adequada de resíduos sólidos urbanos e, da coleta e tratamento de 

esgotos; 

• a escalada da violência, o aumento do consumo e tráfico de drogas, dada a 

situação de pobreza e exclusão social da população; 

• a falta de segurança pública, que muitas vezes permite a existência de 

milícias que controlam favelas e bairros das periferias dos centros urbanos; 

• a criação, cada vez mais intensa, de condomínios fechados horizontais, dada a 

demanda da população de melhor poder aquisitivo por maior segurança e qualidade 

de vida. 

 Pondera-se que a construção de um novo paradigma das práticas de 

intervenções urbanísticas deve envolver concomitantemente planejamento urbano e 

gestão. 

Para a construção de um novo paradigma de planejamento urbano das 

cidades contemporâneas são necessárias algumas práticas: 

• que o conceito de cidade contemporânea retorne às raízes democráticas gregas, 

efetivando o poder do povo e pelo povo. Isso exclui benefícios e privilégios de 

poucos e amplia os benefícios e direitos efetivos dos cidadãos. A democracia inclui a 

distribuição de todos os benefícios no espaço urbano: habitação, infraestrutura, 

educação, segurança e saúde. Inclui também a realização de contrapartidas por 

parte da população; benefícios implicam também deveres. 

• que a população tenha voz ativa e interfira nos processos de planejamento e 

gestão dos espaços urbanos; 

• propõe-se a criação de espaços públicos para debates democráticos no intuito de 

despertar hábitos nos cidadãos pela construção de cenários futuros com maior 

qualidade de vida; 

• que os Planos Diretores sejam inicialmente baseados na construção das agendas 

por parte dos cidadãos, que haja o envolvimento e a participação deles nos 

processos de decisão e implementação desses planos; 

• que os Planos Diretores incorporem o controle e orientação dos investimentos, de 

forma a acabar com a corrupção; 



 71

• que sejam criados investimentos específicos para os órgãos de planejamento, 

fiscalização e controle do espaço urbano, garantindo sua participação no processo 

gestor;  

• as ações socioeconômicas e ambientais dos Planos Diretores devem garantir uma 

abordagem integrada; 

• que haja o detalhamento dos Planos Diretores no que se considera prioridade para 

o funcionamento do espaço urbano, tais como Plano Diretor de Transporte Público 

(previsto, de acordo com o Estatuto da Cidade, para cidades com mais de 500 mil 

habitantes); de Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos Urbanos; de Planos 

de Coleta e Tratamento de Esgotos; Planos de Coleta, Tratamento e Gerenciamento 

do Fornecimento de Água; Planos Diretores de Drenagem Urbana; 

• que seja criado um sistema único de informação nos espaços urbanos com base 

no geoprocessamento de imagens de satélite, garantindo o efetivo controle desse 

espaço; 

• que os Planos Diretores incorporem o que estabelece a Política Nacional dos 

Recursos Hídricos, Lei 9.433/97 (BRASIL, 1997), articulando Estados e Municípios 

na elaboração desses planos em comum, com base no gerenciamento dos recursos 

hídricos. 

Considera-se que as práticas urbanísticas ultrapassam as intervenções físicas 

do espaço urbano; há que se analisar a planificação social, adotando uma 

abordagem epistemológica. Pondera-se que as práticas urbanísticas devem 

envolver o estudo sobre a realidade do espaço como um todo, regional e local e 

suas manifestações e transformações permanentes, para intervir na busca de uma 

melhor qualidade de vida, de uma cidade efetivamente sustentável.  

 
2.4 Propostas para a sustentabilidade urbana e ambiental das cidades 
contemporâneas 
 

  Considerando as relações socioeconômicas e ecológicas nos processos de 

tomada de decisão têm-se o paradigma de que não há capital sem vida humana e 

esta, depende dos recursos naturais para sua subsistência. Embora sejam legítimos 

os esforços em promover a sustentabilidade urbana na cidade contemporânea, os 

conflitos e também a junção de interesses entre os diversos agentes produtores da 

cidade, colocam em evidência a complexidade dos problemas urbanos e a 
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necessidade de se proceder a uma reflexão sobre as experiências concretas que 

levam ao processo de degradação socioambiental urbano. 

  O homem está em constante interação com o meio em que vive e, a forma 

como acontecem essas interações é que vão determinar a qualidade do ambiente 

natural ou construído. Cada indivíduo percebe, reage e responde de maneira 

diferente diante de ações sobre o meio em que vive. Tais reações ou manifestações 

são resultantes da forma como as pessoas percebem, visualizam, da maneira como 

julgam ou valorizam o meio em que vivem, e ainda, das expectativas de cada 

indivíduo. Embora nem todas as manifestações psicológicas sejam evidentes, elas 

acontecem de forma constante, afetando a conduta humana, na maioria das vezes, 

inconscientemente. 

  Muitos são os aspectos que afetam, direta ou indiretamente, a grande maioria 

dos habitantes nos ambientes urbanos: pobreza, criminalidade, poluição, dentre 

outros, os quais são relacionados como fontes de insatisfação com a vida urbana. 

Entretanto há também uma série de fontes de satisfação a ela associada. As 

cidades exercem um forte poder de atração devido à sua heterogeneidade, 

movimentação e possibilidades de escolha. Conforme Ferreira (2006, p. 13),  a 

forma como a sociedade se organiza determina seu arranjo econômico e, 

consequentemente, a maneira e a intensidade nociva que ela intervém no ambiente 

natural. Para essa autora o ambiente é a sociedade e, a sociedade é também o 

ambiente. Não há como encabeçar os movimentos de preservação ambiental sem 

levar em conta as questões sociais da pobreza, da marginalização, da exclusão e da 

dominação. Assim, a sociologia, segundo Ferreira (2006), teve que superar as 

barreiras do social e incorporar que a percepção do homem diante do meio é 

resultado de decisões e ações sociais. 

  Uma das manifestações mais comuns de insatisfação da população é o 

vandalismo, que são condutas agressivas em relação a elementos físicos e 

arquitetônicos, geralmente públicos, ou situados próximos a lugares públicos. Isso 

se dá na grande maioria, entre as classes sociais menos favorecidas, que no dia-a-

dia, estão submetidos à má qualidade de vida, desde a problemática dos transportes 

urbanos  até a qualidade dos bairros e conjuntos habitacionais em que residem ou 

até em hospitais e escolas de que dependem. O vandalismo é uma manifestação, ou 

uma forma de protesto, reflexo de situações que exprimem a qualidade de vida das 

pessoas na modernidade. 
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  Para Giddens (1991, p. 44) a tradição característica em determinadas culturas 

é uma forma de integrar a monitoração da ação do homem no tempo e no espaço, 

mas em cada geração ela se transforma. Na modernidade, para o autor, essas 

ações diante de determinados estímulos, são reflexivas: as respostas a esses 

estímulos são diferentes de pessoa para pessoa, de acordo com o grau de 

conhecimento que ela apresenta. Assim, as intervenções no meio físico, na 

modernidade, são reflexivas; vão depender do grau de conhecimento apropriado 

pelo homem dos sistemas peritos. Giddens (1991, p. 35) define sistemas peritos 

como sistemas de excelência técnica ou competência profissional que organizam 

grandes áreas dos ambientes material e social em que vivemos hoje: advogados, 

arquitetos, médicos, entre outros; são especialistas consultados de maneira 

periódica ou irregular. Desta forma, os sistemas peritos não são totalmente 

acessíveis à população como um todo, o que de certa forma, restringe o 

conhecimento desta, expondo-a às ações ditas reflexivas da modernidade. 

  Para Beck (2006, p. 264), ao observarmos a lógica do desenvolvimentismo 

(constituída anteriormente como tema central da sociologia clássica), tratamos da 

influência científica e profissional em distintos aspectos, que são as zonas marginais 

da modernização. Ao invés desta interferência científica do conhecimento, 

apareceram os conflitos e relações da cientificação reflexiva: a civilização científica 

entrou numa fase na qual já não é somente a natureza, o homem e a sociedade que 

se submetem a critérios científicos, mas também ela mesma, seus produtos 

consequências e defeitos. Trata-se da definição e atribuição dos erros e riscos 

autogerados. Mudaram-se, desta forma, os meios, os agentes, os processos e as 

condições características da modernidade. 

  A ciência, contudo, participa de todas as formas no surgimento, no 

aprofundamento das circunstâncias de ameaças civilizatórias e da correspondente 

consciência de crise: o aproveitamento industrial dos resultados científicos não 

somente cria problemas; a ciência também proporciona os meios e as categorias de 

conhecimento, para identificar os problemas e permitir que apareçam. A ciência, 

assim, proporciona os pressupostos de domínio das ameaças autogeradas (BECK, 

2006, p. 270). A sugestão de Beck (2006, p. 301 e 302) para a correção do caminho 

que a ciência tomou rumo ao convencionalismo, seria a recuperação dos seus 

vínculos com a realidade, se libertando das relações de cegueira e silêncio sobre os 

riscos da atualidade. Para o autor, há que se encontrar uma teoria de aprendizagem 



 74

da racionalidade científica que seja capaz de imaginar as mudanças geradas pela 

dissociação entre teoria social e experiência social; trata-se de conseguir um critério 

cognoscitivo para a ciência que não contradiga, nem prolongue as formas atuais em 

um projeto de futuro, na construção do conhecimento. 

  Para isso, o contato direto com os atores sociais, de forma a avaliar suas 

percepções ambientais, seu nível cultural e o seu entendimento científico são 

fundamentais para compreender melhor as inter-relações entre o homem e o 

ambiente da cidade contemporânea, suas expectativas, satisfações e insatisfações, 

julgamentos e condutas, para a construção, em conjunto - atores sociais e sistemas 

peritos -, de um projeto futuro de conhecimento, em busca de maior qualidade de 

vida da população. 

  Entende-se que, conforme Sachs(....), os conceitos de sustentabilidade 

devem abranger uma escala local, regional, nacional e internacional, baseando-se 

em questões sociais, culturais, ecológicas, ambientais, territoriais econômicas, 

políticas nacionais e internacionais. Assim, a criação de pequenos aglomerados 

urbanos remontando o planejamento das cidades jardins criadas por Ebenezer 

Howard, abastecidas por arranjos produtivos locais, gerando emprego e renda à 

população, integrando espaços urbanos e não urbanos de pequeno porte seriam o 

espelho de um modo de vida ideal em um espaço planejado na cidade 

contemporânea. 

  Enquanto não temos o ideal, torna-se imperativa a construção de uma nova 

ordem para as metrópoles, implicando numa revisão profunda no modo de pensar, 

planejar e executar políticas públicas; no modo de produzir e reproduzir o espaço 

urbano, no modo de viver e conviver nas cidades. Essa nova ordem metropolitana 

envolve quesitos baseados em uma visão e utilização diferenciada dos recursos 

naturais disponíveis, pela adoção de tecnologias sustentáveis de produção, uso e 

preservação do espaço urbano. 

  Entretanto, não há que se investir somente  em tecnologias, se o 

planejamento e a gestão do espaço público forem insuficientes.  As tecnologias 

sustentáveis compreendem metodologias, técnicas, sistemas, equipamentos e 

processos economicamente viáveis, passíveis de serem produzidos e aplicados de 

forma a minimizar os impactos negativos e a promover impactos positivos no meio 

ambiente, na qualidade de vida das pessoas e na sustentabilidade da sociedade. A 
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minimização dos impactos negativos no espaço urbano das cidades 

contemporâneas envolve vários aspectos: 
 

• recuperação de espaços, como centros históricos em regiões metropolitanas, 

despoluição visual pela retirada de propaganda e excessos de informações 

nas cidades;  

• revegetação de áreas desmatadas, principalmente as áreas de preservação 

permanentes; 

• redução nas emissões de gases de efeito estufa; 

• utilização e investimentos em pesquisas na área de energias limpas, diversas 

e as alternativas já existentes e nas futuras;  

• adoção de um sistema de coleta, separação, destinação e reciclagem dos 

resíduos sólidos urbanos, educando a população na destinação correta e 

principalmente, incentivando a redução drástica no consumo;  

• adoção de tecnologias alternativas ou compensatórias de drenagem urbana, 

tomando a bacia hidrográfica como base de estudo, no intuito de compensar 

os efeitos da urbanização. As técnicas compensatórias controlam a captação 

e destinação das águas pluviais de forma a evitar que sua transferência 

rápida cause impactos nos mananciais e solo. Podem-se adotar as seguintes 

técnicas compensatórias: bacias ou reservatórios de detenção; estruturas 

para armazenamento temporário; pavimentos porosos ou permeáveis; 

trincheiras, poços e valetas que favorecem a infiltração e a percolação; 

canalização de cursos d’água utilizando materiais permeáveis e técnicas de 

detenção temporária que favorecem o escoamento lento e percolação; 

proteção dos fundos de vales e APP’s, fazendo cumprir a legislação em vigor; 

• recuperação de áreas degradadas pelo mau uso antrópico como, recuperação 

de erosões, recuperação e revegetação de APP’s; 

• adoção de medidas de economia de água, bem como sistemas de reuso; 

• reconhecimento do real valor da biodiversidade - flora e fauna – presentes no 

espaço urbano de forma a preservá-la; 

• promoção da equidade social, da integridade e respeito à diversidade humana; 

• criação de arranjos produtivos no intuito de gerar emprego e renda à 

população; 
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• promoção da ética, a cidadania, o combate à corrupção na busca por uma 

sociedade mais justa e com maior qualidade de vida; 

• a reinvenção das cidades, como no caso de Barcelona, que transformou as 

antigas áreas industriais abandonadas (Poblenou) em um novo bairro 

sustentável; Goiânia integrou a antiga Av. Universitária a uma ciclovia, 

circulação e espaço de convivência de pedestres; 

• renovação da cidades implantando sistemas de gestão das informações 

territoriais: sistemas instrumentados, interconectados, integrados, eficientes e 

inteligentes, que visam o planejamento, a fiscalização e controle físico-

territorial das cidades, na aprovação de projetos para a construção e na sua 

fiscalização, na circulação e transporte sincronizados. Enfim,  na construção 

de um banco de dados que possa embasar e dar subsídio ao planejamento e 

gerenciamento municipal;  

• promoção da compactação física das cidades; cidades compactas consomem 

menos, otimizam infraestruturas, geram inovação e riqueza; 

• conexão nas gestões municipais, estaduais, federais de modo a se 

fortalecerem objetivando uma integração internacional das políticas; 

• efetivação do cumprimento da legislação vigente; 

• efetivação do planejamento urbano como ferramenta de controle e gestão do 

espaço urbano articulando o que prevê o Estatuto da Cidade, na elaboração 

do Plano Diretor municipal e a Política Nacional de Recursos Hídricos. 

 
  Simples tecnologias podem ser adotadas de forma a promover a 

sustentabilidade. Os maiores dilemas contemporâneos se referem ao destino 

sustentável das grandes cidades frente às transformações socioeconômicas 

advindas da globalização, e da reestruturação socioprodutiva, do aspecto cultural da 

população envolvendo a forma como as pessoas agem frente ao consumismo. 

  Os processos de transformação das cidades demandam urgentemente de 

sistemas eficientes de produção e de serviços, transformando a economia em 

âmbito global; resolvendo ainda a problemática da exclusão social, oferecendo 

conhecimento e cultura, promovendo a adoção de conceitos como a cidadania e a 

ética à população. Todos esses sistemas irão agir em busca de qualidade de vida, 

da sustentabilidade ambiental, utilizando os recursos naturais de maneira 
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consciente, recuperando as áreas já degradadas e promovendo a manutenção e 

equilíbrio entre as intervenções antrópicas e o meio físico. 

 

3 MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL ENVOLVENDO O PLANEJAMENTO 
URBANO E AMBIENTAL NO BRASIL 

 

  No Brasil, desde meados de 1800, no tempo do império, já eram evidenciados 

documentos que tratavam de problemas ligados às interferências antrópicas sobre 

os recursos naturais, os quais foram retratados por Félix-Émile Taunay, que pintou a 

paisagem carioca “Mata reduzida a carvão” (Figura 14), angustiado em demonstrar 

os contrastes entre a exuberância da mata atlântica e a aridez da área desmatada 

(SANTOS, 2004, p.20 e 23). 

 

 
Figura 14: Félix-Émile Taunay. “Mata reduzida a carvão”. Óleo sobre tela. Meados de 1840. 

Fonte: Santos, 2004, p. 22. 

 
  Os primeiros alertas sobre a questão ambiental foram dados a D. João VI e D. 

Pedro II por naturalistas trazidos ao Brasil pelo Império e, posteriormente por 

discípulos da escola francesa, como Spix, Martius, Natterer, Mikan, Pohl e Loefgren. 

No final de 1800,  o Engenheiro André Rebouças,  que trabalhava no Rio de Janeiro 

com obras ligadas ao abastecimento de água, às docas Dom Pedro II e à construção 

das docas da Alfândega, estimulou D. João VI a convocar o Major Archer para 

reflorestar o atual Parque Nacional da Tijuca, devastado por fazendas de café, no 
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intuito de garantir a qualidade da água para abastecer a população local (SANTOS, 

2004, p.21). 

  Os problemas ambientais da época eram vistos de maneira segmentada, no 

intuito de resolver problemas específicos; as preocupações com o planejamento 

ambiental somente se concretizaram a partir da década de 1930, quando foram 

elaboradas propostas de planejamento de recursos hídricos e gestão de bacias 

hidrográficas para os Estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, 

preconizadas pelo engenheiro Saturnino de Brito. Nesse sentido, surgiram daí, em 

âmbito federal, a partir dos anos de 1930, o Código de Águas, o Código Florestal e a 

Lei de Proteção à Fauna (SANTOS, 2004, p.21). 

  A partir da década de 1960 eram grandes as preocupações com o 

planejamento ambiental, a avaliação de impactos ambientais e o gerenciamento 

ambiental. Na década de 1970, países como Canadá, Japão, Nova Zelândia, 

Austrália e a Europa Ocidental aderiram à discussão; na década de 1980, aderiram 

a África, o mundo Árabe e a China. O Brasil inseriu-se neste pensamento no final da 

década de 1970 e início de 1980, pressionado pelos bancos internacionais, que 

exigiam a elaboração de estudos de impacto ambiental para o financiamento de 

projetos. Assim foi criada a Secretaria de Meio Ambiente e, em 1981, elaborada a 

Lei de Política Nacional de Meio Ambiente (conhecida como PNMA), Lei 6.938/81 

(BRASIL, 1981).  Esta Lei criou o SISNAMA – Sistema Nacional de Meio Ambiente e 

o CONAMA – Conselho Nacional do Meio Ambiente, que elaborou diretrizes para a 

avaliação de impactos, planejamento, gerenciamento e zoneamento ambiental, 

tendo como unidades de planejamento as bacias hidrográficas (SANTOS, 2004, 

p.21). 

  Em 23/01/1986, a publicação da Resolução CONAMA nº 1 instituiu a 

necessidade de realização do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e do respectivo 

Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) para o licenciamento de atividades 

modificadoras do meio ambiente. Os Estudos de Análise de Riscos passaram a ser 

incorporados nesse processo para determinados tipos de empreendimentos, de 

forma que, além dos aspectos relacionados com a poluição crônica, também a 

prevenção de acidentes maiores fosse contemplada no processo de licenciamento 

(SÃO PAULO, 2008).  

  Na década de 1990, o planejamento ambiental foi incorporado aos planos 

diretores municipais, porém, até a promulgação do Estatuto da Cidade (BRASIL, 
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2001), os planos diretores eram vinculados aos artigos 182 e 183 da Constituição 

Federal, que tratam especificamente da política urbana e apresentavam-se bastante 

superficiais.  O Estatuto da Cidade, Lei 10.257, de 10 de julho de 2001 (BRASIL, 

2001) regulamentou os artigos 182 e 183 da Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 

1988), e criou uma série de instrumentos para que o administrador municipal 

pudesse buscar o desenvolvimento urbano, sendo o principal deles o plano diretor. 

Assim, são vários os documentos legais que tratam do planejamento urbano e meio 

ambiente no Brasil, conforme se pode observar no Quadro 1. 

 
Quadro 1: Documentos legais que tratam do planejamento urbano e meio ambiente no Brasil. 

ÂMBITO FEDERAL 
NORMA ANO ASSUNTO 

Decreto n° 24.643 10/07/1934 Institui o Código de Águas 
Lei n° 4.771 15/09/1965 Institui o novo Código Florestal Federal 
Lei n° 5.197 03/01/1967 Dispõe sobre a proteção à fauna 

Decreto-Lei n° 221 28/02/1967 Dispõe sobre a proteção e estímulos à pesca e dá outras 
providências 

Lei n° 6.513 20/12/1977 
Dispõe sobre a criação de áreas especiais e de locais de 
interesse turístico; sobre o inventário com finalidades turísticas 
dos bens de valor cultural e natural 

Lei n° 6.766 (do solo urbano 
municipal) 19/12/1979 

Atualizada pela Lei n° 9.785 de 29/01/99 e a Lei n° 10.932 de 
03/08/2004 – Dispõe sobre o parcelamento urbano do solo e 
dá outras providências 

Lei n° 6.938 31/08/1981 
Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente , seus 
afins e mecanismos de formulação e aplicação e dá outras 
providências 

Lei nº 7.347 24/07/1985 Disciplina ação civil pública de responsabilidade por danos ao 
meio ambiente 

Resolução CONAMA n° 001 23/01/1986 Estabelece as diretrizes para Avaliação de Impacto Ambiental 

Resolução CONAMA n° 020 18/06/1986 Propõe a classificação e enquadramento dos corpos d’água no 
Brasil. 

Lei n° 7.511 07/07/1986 Altera dispositivos da Lei 4771, de 15/09/1965, que institui o 
novo Código Florestal 

CF do Brasil 05/10/1988 Capítulo VI – do Meio Ambiente: Artigo 225 

Lei n° 7.804 18/07/1989 
Altera a Lei 6938 de 31/08/81, que dispõe sobre a Política 
Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de 
formulação e aplicação 

Decreto n° 99.274 06/06/1990 Regulamenta a Lei 6.938, de 31/08/1981 e Lei 6.902, de 
27/04/1981, que dispõe sobre Estações Ecológicas 

Decreto n° 1.354 29/12/1994 
Institui, no âmbito do Ministério do Meio Ambiente, dos 
Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, o Programa Nacional 
da Diversidade Biológica e dá outras providências 

Portaria nº 25, NR-9 29/12/1994 Programa de Prevenção de Riscos Ambientais 

ABNT NBR ISO 14.001 02/12/1996 

Atualizada em 2004, conceitua meio ambiente como 
circunvizinhança em que uma organização opera, incluindo ar, 
água, solo, recursos naturais, flora, fauna, seres humanos e 
suas inter-relações 

Lei n° 9.433 08/01/1997 Institui a Política Nacional de Recursos Hídricos 

Lei n° 9.605 12/02/1998 
Lei de crimes Ambientais – dispõe sobre as sanções penais e 
administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao 
meio ambiente e dá outras providências 

Lei n° 9.985 18/06/2000 
Institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da 
Natureza e dá outras providências. Regulamenta o art. 225 
§1°, Incisos I,II,III e VII da Constituição Federal de 1988 

Estatuto da Cidade, Lei 
10.257 10/07/2001 Regulamentou os artigos 182 e 183 da Constituição Federal 

de 1988 
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cont.  
 

ÂMBITO FEDERAL 
NORMA ANO ASSUNTO 

Resolução CONAMA n° 302 20/03/2002 
Dispõe sobre os parâmetros, definições e limites de Áreas de 
Preservação Permanente de reservatórios artificiais e o regime 
de uso do entorno. 

Resolução CONAMA n° 303 20/03/2002 Dispõe sobre parâmetros, definições e limites de 
Áreas de Preservação Permanente 

NBR 10.004 30/11/2004 Classifica os resíduos sólidos quanto aos seus riscos 
potenciais ao meio ambiente e à saúde pública 

Portaria do Ministério da 
Saúde - MS 518 25/03/2004 

Estabelece os procedimentos e responsabilidades relativos ao 
controle e vigilância da qualidade da água para consumo 
humano e seu padrão de potabilidade e dá outras providências 

Resolução CONAMA n° 357 17/03/2005 

Dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes 
ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece 
as condições e padrões de lançamento de efluentes, e dá 
outras providências 

ÂMBITO ESTADUAL 
Constituição do Estado de 
Goiás 05/10/1989 Institui a criação do Plano Estadual de Recursos Hídricos e 

Minerais 
Lei n° 12.556/ Decreto nº 
4.593 de 13/11/1995 - 
Código Florestal e toda a 
Legislação Ambiental do 
Estado de Goiás 

14/03/1995 Institui a Política Florestal do Estado de Goiás e dá outras 
providências. 

Lei nº 13.123, DO 16/07/1997 
Estabelece normas de orientação à Política Estadual de 
Recursos Hídricos, bem como ao sistema de gerenciamento 
de Recursos Hídricos 

Lei nº 8.544 17/10/1978 Dispõe sobre o controle da poluição do meio ambiente 

Decreto nº 2.955 03/06/1988 Institui o Programa de Educação Ambiental no Estado de 
Goiás e dá outras providências 

ÂMBITO MUNICIPAL 

Lei Complementar n° 031 29/12/1994
. 

Dispõe sobre o uso e a ocupação do solo nas Zonas Urbana e 
de Expansão Urbana do Município de Goiânia e estabelece 
outras providências urbanísticas 

Lei Complementar nº 171 
(Plano Diretor) 29/05/2007 Dispõe sobre o Plano Diretor e o processo de planejamento 

urbano do Município de Goiânia e dá outras providências 

Lei Complementar nº 177 09/01/2008 Dispõe sobre o Código de Obras e Edificações do Município 
de Goiânia e dá outras providências 
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CAPÍTULO II. PRINCÍPIOS DO MÉTODO DE AVALIAÇÃO OTIMIZADA DE RISCO 
AMBIENTAL  

 
4 FOCOS DO MÉTODO 
 

  O modelo parte da premissa que a Análise de Risco Ambiental é uma 

ferramenta do planejamento ou do ordenamento espacial, envolvendo, conforme a 

teoria de Bakkes et al. (1994), o estudo do meio físico, ou o ambiente a ser 

trabalhado e dos fatores socioeconômicos da população. Pode ser aplicado em 

cursos d’água e entorno, nascentes e APP’s na busca da sustentabilidade do 

desenvolvimento, seja urbano ou rural, cumprindo também o que preconiza a 

Política Nacional da Biodiversidade (BRASIL, 2002). 

  Foram estabelecidos neste método níveis hierárquicos de risco de danos para 

descrever as intensidades e suscetibilidade ao risco de danos ambientais. O nível 

mais alto é o 5, identificando o indicador como forte potencial de risco de danos 

ambientais; o nível 4 vem em segundo lugar, sendo considerado moderado a forte 

potencial de risco de danos; logo após têm-se o nível 3, que demonstra o indicador 

de risco de danos moderado; no nível 2, o indicador fraco; e, por último, o menor 

grau de intensidade de risco de danos têm-se o nível 1, considerado nulo (Tabela 1). 

 
Tabela 1: Níveis hierárquicos de risco de danos.  

Níveis hierárquicos de risco de danos 
Nível Intensidade 

5 Forte 
4 Moderado a forte 
3 Moderado 
2 Fraco 
1 Nulo 

 

O plano proposto segue os seguintes passos metodológicos: 

 
 

4.1 Meio Socioeconômico  
 

Neste passo é realizada a análise do contexto ambiental sob os aspectos 

legais, em âmbito municipal, estadual e federal, políticos e institucionais; é elaborado 

ainda o levantamento de dados, pesquisa de campo, mapas e informações para 
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caracterizar e inventariar o processo de ocupação na área de estudo, retratando a 

estrutura atual de usos e os usos planejados do espaço.  

  A análise da legislação pertinente ao local de estudo se dá diretamente à 

forma de uso e ocupação do solo. Em áreas urbanas, há que se analisar ainda, a Lei 

de Zoneamento, que permite ou não determinados tipos de uso ocupar áreas 

específicas. Isto se deve ao  tipo de uso do solo que expõe o ambiente a diferentes 

níveis de interferências nocivas, como, por exemplo, a existência de atividades 

mineradoras, oficinas mecânicas, industriais, dentre outras. Aliado a isso, a 

impermeabilização do solo diminui a recarga do lençol freático, facilita a condução 

rápida das águas aos mananciais, provocando erosão. Há de se considerar também 

que, na apropriação do terreno para construção, o recobrimento natural do solo é 

retirado, seja ele vegetação rasteira ou arbórea, alterando microclimas em áreas 

urbanas. A determinação da capacidade de uso do solo é uma poderosa ferramenta 

utilizável no planejamento de uso, pois apresenta dados e remete a resultados 

diretamente aplicáveis ao planejador (LEPSCH et al., 1991, p. 19). 

  As interferências antrópicas podem ser avaliadas da seguinte maneira: 

a) Elabora-se aqui o mapa de uso e ocupação do solo, determinando se os tipos de 

usos antrópicos estão de acordo com a legislação vigente. O mapa deve demonstrar 

usos habitacionais, industriais, comerciais, lazer, agrícolas, educacionais, sociais. 

Para avaliar a intensidade da ocupação antrópica no local de estudo aplicam-se os 

dados obtidos na elaboração do mapa de uso do solo na Tabela 2. 
 

Tabela 2: Níveis de uso e ocupação do solo. 

Nível Intensidade Características 

5 Forte 

- cobertura vegetal de baixo e médio porte 
- intensa atividade antrópica 
e/ou 
-ocupação em Área de Preservação Permanente 
-ocupação em áreas de nascentes 

4 
Moderado a 
Forte 

- cobertura vegetal de baixo e médio porte 
- moderada atividade antrópica 

3 Moderado 
- cobertura vegetal de baixo e médio porte 
- atividade antrópica muito reduzida 

2 Fraco 
- cobertura vegetal de porte alto a médio 
- atividade antrópica muito reduzida 

1 Nulo - espelhos d’água e várzeas 
Fonte: Adaptado de Salomão (2007, p. 242) e Bertoni & Lombardi Neto (1985, apud SALOMÃO, 
2007, p. 239). 
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  Se os usos antrópicos ocupam Áreas de Preservação Permanentes, mesmo 

que essa ocupação ocorra com intensidade moderada a forte, moderada, fraca ou 

nula, já é hierarquizada como nível 5, pois estas APP’s não podem ser ocupadas, de 

acordo com a legislação em vigor. Entretanto, se a área ocupada pelo homem não 

se trata de APP, avalia-se a intensidade de acordo com a porcentagem de 

ocupação. 

  O levantamento das interferências antrópicas subsidia, neste passo 

metodológico, a detecção pelos planejadores das possíveis necessidades e/ou 

atributos socioeconômicos da população local relacionadas às características 

ambientais.  

 
b) Num segundo momento realiza-se uma pesquisa sobre os aspectos 

infraestruturais do local. O indicador infraestrutura considera a presença/ausência 

dos benefícios: água, drenagem urbana, esgoto (coleta e tratamento), energia, vias 

pavimentadas e serviços urbanos, que engloba transporte público, coleta de lixo e 

segurança pública. Para definir níveis de importância dos indicadores de 

infraestrutura, foi elaborado outro questionário no intuito de obter da população o 

indicador que mais  fosse representativo e essencial à qualidade de vida no espaço 

urbano.    

  Esse questionário foi aplicado para 30 representantes dos sistemas peritos,  

com título de Doutor. Conforme os resultados obtidos no questionário, foi elaborada 

a Tabela 3. O fator água foi considerado o mais importante pelos questionados, nível 

de risco de danos 5. Em segundo lugar ficou a energia elétrica, nível 4. O benefício 

do esgoto foi considerado nível 3; serviços urbanos (transporte público, coleta de lixo 

e segurança pública) e drenagem urbana, nível 2 e vias pavimentadas, nível 1. 
 

Tabela 3: Níveis de intensidade de risco de danos à infraestrutura propostos neste método otimizado  

Nível de risco de danos Intensidade Fator 

5 Forte Água  
4 Moderado a Forte Energia elétrica 
3 Moderado Esgoto 
2 Fraco Serviços urbanos/ drenagem urbana 
1 Nulo Vias pavimentadas 

 

Para este indicador, verifica-se a presença e ausência de cada recurso. A 

ausência do mesmo o faz participar dos níveis de risco de danos. Esses níveis são 
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somados, de acordo com os valores pré-estabelecidos para cada fator e divididos 

por 3.  O divisor de número 3 foi obtido pela normalização da soma dos níveis de 

riscos. Assim, se o local em estudo não for provido de água (nível de risco 5), 

drenagem urbana (nível de risco 2), serviços urbanos (nível de risco 2) e, de vias 

pavimentadas (nível de risco 1), procede-se o seguinte cálculo:  

 
= 3,33; procedendo o arredondamento, obtém nível de risco de danos 3. 

 
c) Num terceiro momento e, por meio da aplicação do questionário, avaliam-se os 

aspectos de serviço de saúde pública, escolaridade, renda familiar. Para se obter um 

diagnóstico dos dados socioeconômico da população no local de estudo é aplicado 

um questionário, envolvendo saúde pública, escolaridade da população, aspectos 

econômicos e infraestrutura.  

  Os resultados da aplicação do questionário são expostos em notas que 

variam de 0 a 10, sendo 0 muito ruim e 10 muito bom. Para cada nota foram 

estabelecidos níveis de intensidade de risco de danos. Assim, para o indicador 

saúde pública foi estabelecida a Tabela 4. As notas atribuídas à saúde pública de 0 

a 2 temos intensidade forte, nível de risco de danos 5; para as notas 3 ou 4 

atribuídas à saúde, temos intensidade moderada a forte, nível de risco de danos 4; 

para nota 5, intensidade moderada, nível de risco de danos 3; notas 6 e 7, 

intensidade considerada fraca, nível de risco de danos 2; para as notas 8,  9 e 10, 

intensidade nula, nível de risco de danos 1. 

  Foram estabelecidas intensidades de risco de danos de acordo com as notas 

atribuídas ao serviço público de saúde, conforme apresenta a Tabela 4. Das duas 

maiores porcentagens de notas atribuídas ao serviço toma-se os níveis de risco de 

danos.  

Para obtenção do nível de risco realiza-se uma média aritmética dos 

resultados obtidos. Assim, se tiver 15 questionados, sendo que 4 atribuíram nível de 

risco de danos 5; 2 conferiram nível de risco de danos 4; 1 questionado atribuiu nível 

de risco de danos 3; 1 conferiu nível de risco de danos 2 e 7 questionados atribuíram 

nível de risco de danos 1, procede-se o seguinte cálculo:  
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; procedendo o arredondamento, obtém-se nível de 

risco de danos 3.  

 
 
Tabela 4: Níveis de intensidade de risco de danos à saúde pública propostos neste método otimizado 

Nível de risco de danos Intensidade Nota 
5 Forte 0 
5 Forte 1 
5 Forte 2 
4 Moderado a Forte 3 
4 Moderado a Forte 4 
3 Moderado 5 
2 Fraco 6 
2 Fraco 7 
1 Nulo 8 
1 Nulo 9 
1 Nulo 10 

 

   Outro indicador socioeconômico avaliado no questionário é a escolaridade da 

população, que permite a detecção da porcentagem de pessoas analfabetas, de 

pessoas que ainda não completaram o ensino fundamental, das pessoas que já 

possuem o ensino fundamental completo, dos questionados com ensino médio 

concluído, com ensino superior, com cursos de especialização, mestrado e/ou 

doutorado. Da mesma forma foram estabelecidos níveis de intensidade de risco para 

a escolaridade.  

  Para os resultados evidenciados de analfabetismo foi estabelecido o maior 

nível de risco de danos - 5, intensidade forte; para as pessoas que apresentam 

escolaridade fundamental incompleta a intensidade foi considerada de moderada a 

forte, nível 4; para os questionados que apresentaram ensino fundamental completo 

a intensidade determinada foi a moderada, nível de risco 3; para as pessoas que 

apresentam ensino médio concluído, a intensidade foi considerada fraca, nível de 

risco 2; para as pessoas que apresentam ensino superior acima, a intensidade 

considerada nula e nível 0, conforme Tabela 5.  

  Para o método proposto foram estabelecidas intensidades de risco de danos 

de acordo com a escolaridade apresentada pelos questionados, conforme apresenta 

a Tabela 5. Para obtenção do nível de risco de danos à escolaridade procede-se a 

média aritmética dos resultados obtidos em relação ao número de resultados em 
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relação ao peso dos níveis, da mesma forma como realizamos no indicador serviço 

de saúde. 

   
Tabela 5: Níveis de intensidade de risco à escolaridade propostos neste método otimizado 

Nível de risco Intensidade Escolaridade 
5 Forte Analfabeto 
4 Moderado a Forte Ens. Fund. incompleto 
3 Moderado Ens. Fund. completo 
2 Fraco Ens. Médio 
1 Nulo Ens. Superior 
1 Nulo Especialização 
1 Nulo Mestrado 
1 Nulo Doutorado 

 

  O indicador econômico, que também foi obtido pela aplicação do questionário, 

foi feito por meio de verificação da renda da população em salários mínimos. Assim, 

até 1 (um) salário mínimo considerou-se intensidade forte, nível de risco 5; os 

resultados de renda situados entre 1 e 2 salários mínimos foram considerados 

intensidade moderada a forte, nível de risco 4; entre 2 e 3 salários mínimos, 

considerou-se intensidade moderada, nível de risco 3 e; acima de 5 salários 

mínimos, intensidade nula, nível de risco 1 (Tabela 6).  

 
Tabela 6: Níveis de intensidade de risco à renda familiar (aspectos econômicos) da população 
propostos neste método otimizado 
 

Nível de risco  Intensidade Salários Mínimos 
5 Forte Até 1 
4 Moderado a Forte 1 a 2 
3 Moderado 2 a 3 
2 Fraco 3 a 5 
1 Nulo 5 a 10 
1 Nulo Mais de 10 

 
  No intuito de retratar com maior fidelidade a real situação econômica da 

população foram estabelecidas intensidades de risco de danos de acordo a renda da 

população, conforme apresenta a Tabela 6. Para obtenção do nível de risco de 

danos à escolaridade procede-se, da mesma forma como realizada no indicador 

serviço de saúde, a média aritmética dos resultados obtidos em relação ao número 

de resultados em relação ao peso dos níveis. 
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Desta forma, com todos os indicadores do meio socioeconômico 

hierarquizados inicia-se o estudo do meio físico. 

 
4.2. Meio Físico 
 

Nesta etapa são avaliadas as características dos fatores ambientais naturais:  

 
a) águas superficiais,  

b) solo, 

c) águas subterrâneas,  

d) cobertura vegetal. 

 
4.2.1 Águas Superficiais 

 

  Os seres humanos sempre buscaram alternativas para prover suas 

necessidades físicas relativas à água, seja ocupando as margens de rios, córregos e 

lagoas, ou perfurando poços, embora reconheçamos as diversidades relativas às 

características ambientais em nível mundial, variando, em cada lugar específico, os 

tipos climáticos, pluviométricos, litológicos, hidrológicos e sua distribuição através 

dos anos.  

  Nossos antepassados primitivos se contentavam apenas em consumir a água 

para a sua sobrevivência; o homem do século XX e XXI tornou a água um recurso 

ainda mais necessário, com a implementação de indústrias, da produtividade 

agrícola através da irrigação e para dar suporte ao enorme contingente populacional 

apresentado nos dias atuais.    

  Os eventos relacionados ao aumento da população e a sua crescente 

concentração nos centros urbanos geram, também de forma crescente, efluentes 

cujas características físicas, químicas e biológicas provocam, na maioria das vezes, 

a degradação contínua e progressiva dos recursos hídricos, alterando-os em 

quantidade e qualidade. Assim, conforme Von Sperling (2011, p.11), a qualidade das 

águas é determinada pelas formas de uso e ocupação antrópicas no entorno das 

bacias hidrográficas. Isto se deve às interferências naturais – escoamento superficial 

e infiltração no solo e, às interferências do homem – pela geração de resíduos 

domésticos, industriais e aplicação de defensivos agrícolas no solo. 
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  A água disponível na natureza nunca é encontrada em estado de total pureza; 

ela possui características físicas, químicas e biológicas que expressam a sua 

qualidade. Essas características é que vão determinar o grau de tratamento que a 

água deve se submeter para ser consumida e à finalidade (tipo de uso) de consumo 

(OLIVEIRA, 1976, p. 29). Assim, há a necessidade por parte dos órgãos públicos 

competentes em controlar a qualidade da água a ser distribuída e consumida pela 

população. A Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA n ° 

357 de 2005 (BRASIL, 2005) dispõe sobre a classificação dos corpos d’água e 

diretrizes ambientais para o seu enquadramento, de acordo com a qualidade da 

água, estabelecendo padrões e condições de lançamento de efluentes nesses 

cursos d’águas. De acordo com essa Resolução, as águas podem ser doces – com 

salinidade igual ou inferior a 0,5%; salobras - com salinidade superior a 0,5% e 

inferior a 30%; ou salinas - com salinidade igual ou superior a 30%. As águas doces, 

salobras e salinas estão divididas em treze classes de qualidade, porém, somente 

as águas doces podem ser consumidas pelo homem. Conforme a Resolução 

CONAMA 357 (2005) as águas doces são classificadas em: 

 
• classe especial: águas destinadas ao abastecimento para consumo 

humano, com desinfecção; à preservação do equilíbrio natural das 
comunidades aquáticas; e à preservação dos ambientes aquáticos em 
unidades de conservação de proteção integral. 

• classe 1: águas que podem ser destinadas ao abastecimento para 
consumo humano, após tratamento simplificado; à proteção das 
comunidades aquáticas; à recreação de contato primário, tais como 
natação, esqui aquático e mergulho, conforme Resolução CONAMA n° 
274 (2000); à irrigação de hortaliças que são consumidas cruas e de 
frutas que se desenvolvam rentes ao solo e que sejam ingeridas cruas 
sem remoção de película; e à proteção das comunidades aquáticas em 
Terras Indígenas. 

• classe 2: águas que podem ser destinadas ao abastecimento para 
consumo humano, após tratamento convencional; à proteção das 
comunidades aquáticas; à recreação de contato primário, tais como 
natação, esqui aquático e mergulho, conforme Resolução CONAMA n° 
274 (2000); à irrigação de hortaliças, plantas frutíferas e de parques, 
jardins, campos de esporte e lazer, com os quais o público possa vir a ter 
contato direto; e à aquicultura e à atividade de pesca. 

• classe 3: águas que podem ser destinadas ao abastecimento para 
consumo humano, após tratamento convencional ou avançado; à irrigação 
de culturas arbóreas, cerealíferas e forrageiras; à pesca amadora; à 
recreação de contato secundário; e à dessedentação de animais. 

• classe 4: águas que podem ser destinadas à navegação; e à harmonia 
paisagística (BRASIL, 2005). 

 

  As características físicas da água estão associadas à presença de sólidos em 

suspensão (partículas que são retidas pelos filtros), dissolvidos (partículas de 
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menores tamanhos, passam pelos filtros) e coloidais (situam-se numa posição 

intermediária entre as partículas em suspensão e as dissolvidas). O que determina 

esta classificação é o seu tamanho. As características químicas expressam as 

classificações entre matéria orgânica ou inorgânica. As características biológicas da 

água indicam a presença de seres pertencentes aos reinos animal, vegetal ou 

protistas (VON SPERLING, 2011, p.17).  

  Desta forma, para o fator ambiental águas superficiais será adotado como 

parâmetro de avaliação a qualidade da água. Para isso, o resultado do 

monitoramento sistemático da avaliação da qualidade da água do manancial 

estudado em pelo menos 3 coletas é de suma importância. Os resultados do 

monitoramento serão comparados aos parâmetros estabelecidos pela Resolução 

CONAMA n° 357 (BRASIL, 2005), Classe 2, por se considerar ser este o 

enquadramento mínimo de qualidade da água, obtendo-se assim, a classificação do 

corpo d’água. Após realizada a comparação os resultados serão hierarquizados de 

acordo com os possíveis riscos à saúde humana e comparados com a Tabela 7. 

 
Tabela 7: Hierarquização do nível de risco de danos às águas superficiais. 

Nível Características/enquadramento* 
5 desconformidade em relação às classes 1, 2 , 3 e 4, com características 

capazes de causar efeitos letais ou alteração de 
comportamento, reprodução ou fisiologia da vida humana 

4 classe 4  
3 classe 3 
2 classe 2 
1 águas doces: classe especial e classe 1  

*Baseado na Resolução CONAMA 357, 2005. 
 

4.2.2 Solo  
 

  Para Castro (2007, p. 160), os estudos referentes à suscetibilidade à erosão 

auxiliam muito na compreensão de determinados comportamentos do solo e na 

busca de soluções preventivas e corretivas. As soluções preventivas explicam o 

comportamento e o funcionamento dos sistemas e as corretivas buscam auxiliar na 

elaboração de tecnologias para garantir maior vida útil às obras de engenharia e 

conservação do solo. Assim, como a avaliação de risco proposta é uma atividade 

prognóstica, a análise da suscetibilidade às erosões no solo atuam como soluções 

preventivas em planejamento. 
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  Segundo Salomão (2007, p. 233), o solo, de acordo com sua resistência, 

influencia e sofre as ações dos processos erosivos. As influências se referem às 

suas propriedades físicas, principalmente textura, estrutura, permeabilidade, 

densidade e às suas propriedades químicas, biológicas e mineralógicas. A textura, 

ou o tamanho das partículas interferem na capacidade de infiltração e absorção das 

águas pluviais, interferindo no potencial de haver enxurradas. Ainda conforme o 

mesmo autor, solos com textura arenosa são mais porosos e permitem maior 

infiltração das chuvas, porém por possuírem baixa proporção de argila apresentam 

maior facilidade na remoção das partículas, característica facilmente observada em 

enxurradas (SALOMÃO, 2007, p. 234). 

Conforme Silva (2007, p. 115), as evidências apresentadas pelo solo  

permitem concluir a estabilidade estrutural do terreno. Para o mesmo autor, 

estabilidade estrutural é uma medida de resistência dos agregados que compõem o 

solo diante da ação da água e, para se avaliar a estabilidade do solo em campo, 

basta colocar o agregado em um copo e adicionar água indiretamente no mesmo; os 

agregados instáveis se dissolvem rapidamente, geralmente em menos de um 

minuto; os agregados estáveis vão resistir por mais tempo (SILVA, 2007, p. 115). 

   Assim, solos com estrutura microagregada ou granular, como os latossolos, 

apresentam alta porcentagem de poros e, devido a isso, são mais permeáveis. Além 

disso, os latossolos apresentam também suas partículas agregadas, o que o torna 

resistente à ação das chuvas quanto ao arraste de partículas. Outro fator que 

influencia na erodibilidade do solo é a sua densidade, pois quanto mais compactado, 

maior será sua densidade e menores serão os microporos (SALOMÃO, 2007, p. 

234).  

  A erosão hídrica é sempre iniciada por uma água que, não conseguindo 

entrar no solo por falta de porosidade suficiente, escorre sobre o solo e causa sua 

erosão. Assim, se a capacidade de escoamento superficial for favorável, ocorre o 

transporte de partículas liberadas pelo solo, que por sua vez, no meio urbano, irá se 

depositar em algum lugar, impedindo algum processo de escoamento natural ou do 

próprio sistema de drenagem de águas superficiais (RUELLAN & DOSSO, 2003, 

módulo 4, p. 19). Outra característica importante do solo em relação à erodibilidade 

é a sua espessura, pois quanto mais raso se apresentar, maior será a sua 

saturação, favorecendo o desenvolvimento de enxurradas. O desenvolvimento de 

erosão por ravinas e boçorocas depende da conjugação de fatores naturais e de uso 

e ocupação do solo (SALOMÃO, 2007, p. 235, 252). 
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Para a avaliação do risco de danos ao solo este trabalho considera como 

fatores importantes o estudo das unidades pedológicas, das características físicas 

da área para avaliar a erodibilidade do solo, o estudo da declividade e a avaliação 

dos seus índices de impermeabilização. 

Salomão (2007, p. 253, 254 e 255) apresenta classes de suscetibilidade à 

erosão linear, de acordo com estudo realizado pelo Estado de São Paulo – 

DAEE/IPT (1989). A Tabela 8 apresenta uma adaptação realizada sobre a 

apresentada pelo Estado de São Paulo. 

 
Tabela 8: Classes de Erodibilidade do Solo 
 

Classes de 
Erodibilidade 

Intensidade Unidades Pedológicas Características físicas da área de estudo 

5 Forte  
- áreas de nascentes, fundos de vale e 
cabeceira de drenagem; vertentes que 
apresentam lençol subaflorante 

4 
Moderado    
a Forte 

- Espodossolos, textura 
arenosa/média ou de textura 
arenosa/argilosa 

- áreas favoráveis à concentração de fluxos 
de água; 
- áreas onde o processo de ravinamento se 
desenvolve em função da ocupação do solo 

3 Moderado 

- Solos de textura arenosa e 
textura média: Areias 
Quartzozas e Latossolos de 
textura média 

- áreas de dispersão de fluxo d’água; 
- elevadas permeabilidades; 
- ex.: estradas, arruamentos, caminhos de 
serviço; 
- áreas com declividades suficientes para 
permitir o escoamento das águas superficiais 

2 Fraco 
- Cambissolos 
- Chernossolo 
- Neossolo 

- áreas favoráveis à concentração de água 
de escoamento superficial; 
- declives relativamente elevados 

1 Nulo - Gleissolos 
- terrenos com declividade praticamente nula 
- ex.: margens de cursos d’água/planícies de 
inundação 

Fonte: Adaptado de São Paulo (DAEE/IPT, 1989, apud SALOMÃO, 2007, p. 253, 254, 255). 
 

Neste método proposto, quando se obtém mais de um resultado na 

classificação de erodibilidade, procede-se a soma dos resultados, dividindo-se por 2. 

Assim, por exemplo, se os resultados forem 3 e 1, soma-se 3 com 1 e divide-se por 

dois, que é igual a 2:  

 (  = 2). 
 

 No intuito de determinar os índices de impermeabilização do solo para 

utilização como dado na avaliação de riscos ambientais foi adaptado de Wilken 

(1978, apud GONÇALVES et al. 2009, p. 571, 572) e de Salomão (2007, p. 242) e 
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Bertoni & Lombardi Neto (1985, apud SALOMÃO, 2007, p. 239) a Tabela 9, 

elencando 5 níveis de impermeabilização do solo em áreas urbanas. 

 
Tabela 9: Índices de impermeabilização do solo em áreas urbanas. 

Nível Índices (%) Zonas 

5 70 a 95 
Edificação muito densa: Partes centrais, densamente 
construídas de uma cidade com ruas e calçadas 
pavimentadas 

4 60 a 70 
Edificação não muito densa: partes adjacentes ao centro, de 
menor densidade de habitações, mas com ruas e calçadas 
pavimentadas 

3 50 a 60 
Edificações com poucas superfícies livres: partes 
residenciais com construções cerradas e ruas pavimentadas 

2 20 a 50 
Muitas superfícies livres com edificações: partes residenciais 
com ruas pavimentadas 

1 0 a 20 Matas, parques e campos de esporte e sem pavimentação 
Fonte: Adaptado de Wilken (1978, apud GONÇALVES et al. 2009, p. 571, 572) e de Salomão (2007, 
p. 242) e Bertoni & Lombardi Neto (1985, apud SALOMÃO, 2007, p. 239). 
 
   Segundo Galeti (1989), a intensidade da erosão depende de alguns fatores 

como a precipitação, a topografia, a cobertura vegetal e o tipo de uso e manejo do 

solo. No caso da precipitação, o efeito erosivo dependerá do volume e velocidade da 

enxurrada. Em relação à topografia, a porcentagem de declividade tem influência 

tanto na velocidade como no volume do processo erosivo. Para este autor, à medida 

que aumenta o volume da precipitação e o grau de declividade, aumenta a 

capacidade de erodir o solo. 

  No intuito de relacionar erodibilidade com declividade para se definir classes 

de suscetibilidade à erosão linear, descreve-se na Tabela 10 o critério adotado por 

Campagnoli et al. (2004, apud CAMPAGNOLI et al. 2006, p. 263) – Instituto de 

Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo (apud SALOMÃO, 2007, p. 240). 

 
Tabela 10: Critério de suscetibilidade à erosão linear por meio de declividade. 

Nível Declividade (%) 
5 >40 
4 20 a 40 
3 12 a 20 
2 6 a 12 
1 0 a 6 

Fonte: Adaptado de Campagnoli et al. (2004 apud CAMPAGNOLI et al. 2006, p. 263) 
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  Conforme Lepsch et al. (1991, p. 14),  a capacidade de uso da terra é a sua 

adaptabilidade para fins diversos, sem que ocorra o seu empobrecimento ou 

esgotamento; para o autor, o termo refere-se ainda às condições do meio físico, 

incluindo o clima. Nota-se, desta forma, que o fator natural solo como indicador de 

qualidade do meio físico se projeta sobre os demais, transferindo-lhes 

características a serem avaliadas no método de Avaliação Otimizada de Riscos 

Ambientais adotado.  

  As evidências decorrentes dos tipos de uso também possibilitam uma maior 

abrangência na análise. Assim, os solos expostos por desmatamento apresentam 

maior suscetibilidade à erosão. Há que se verificar ainda a sua textura: solos com 

textura arenosa tem alta suscetibilidade à erosão; solos com textura média tem de 

baixa a moderada suscetibilidade à erosão; os de textura argilosa e muito argilosa 

são menos suscetíveis à erosão em áreas não muito declivosas (PRADO, 1991 

apud PRADO, 1995 p. 4). Entretanto,  os solos com elevados percentuais de argila 

que apresentam consistência extremamente dura quando secos, quando úmidos 

apresentam-se extremamente firmes e, quando molhados mostram-se muito 

plásticos e pegajosos, também podem apresentar riscos à erosão, em função da 

baixa percolação de água (SILVA, 2007, p. 116). De maneira geral, ainda segundo 

Silva (2007, p. 116), os solos que apresentam consistência solta e macia quando 

secos, consistência solta e muito friável quando úmidos e, não plásticos e não 

pegajosos quando molhados, resultam em maior suscetibilidade à erosão. 

  Para Salomão (1994, p. 2), a complexidade dos processos erosivos, entre as 

razões relacionadas ao mau uso do solo, destaca-se como uma das mais 

importantes. Os processos de urbanização, com a retirada da cobertura vegetal do 

solo, alteram sua camada superficial e estrutura, tornando-o menos resistente à 

erosão. Em bacias urbanas, a alteração de uso do solo é definitiva; o solo, e até o 

subsolo, ficam expostos à  erosão no lapso de tempo entre o início do loteamento e 

o fim da ocupação. Quando a bacia urbana está completamente ocupada e o solo 

praticamente impermeabilizado, a produção de sedimentos tende a decrescer 

(TUCCI & COLLISCHON, 2010, p. 3).  

  Neste método proposto, para o fator natural solo, no primeiro passo analisam-

se as unidades pedológicas e ou características físicas da área de estudo na Tabela 

8 e o classifica em termos de erodibilidade. No segundo passo, obtêm-se os índices 

de impermeabilização do solo, utilizando a Tabela 9, adaptada de Wilken (1978, 

apud GONÇALVES et al. 2009, p. 571, 572) e de Salomão (2007, p. 242) e Bertoni & 
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Lombardi Neto (1985, apud SALOMÃO, 2007, p. 239). No terceiro passo, obtêm-se 

a suscetibilidade à erosão linear por meio de declividade da área em estudo, que 

pode variar numa escala de 1 a 5, sendo 1 o menor nível e 5 o maior, exposto na 

Tabela 10. Assim, aplicam-se os dados obtidos na matriz de classes de 

suscetibilidade à erosão, Tabela 11, da seguinte maneira: 

  Os níveis obtidos em erodibilidade e em declividade são colocados no sentido 

vertical esquerdo da matriz; o nível obtido em impermeabilização do solo é colocado 

no sentido horizontal direito da matriz.  

  Realiza-se a soma dos valores obtidos no sentido vertical, nível de 

erodibilidade, com os níveis obtidos com impermeabilização dos solos, exposto na 

matriz no sentido horizontal. Lembrando que os fatores de erodibilidade do solo 

estão diretamente relacionados com a declividade do terreno. Assim, quanto maior 

for a declividade, maior será a suscetibilidade do solo em se tornar erodível.  
 
Tabela 11: Matriz de classes de suscetibilidade à erosão. 

Níveis de impermeabilização do solo 
 

Declividade (%) 
5 4 3 2 1 

5 >40 5 4 4 4 3 

4 20 a 40 5 4 4 3 3 

3 12 a 20 4 4 3 3 2 

2 6 a 12 4 3 3 2 2 

N
ív

el
 d

e 
E

ro
di

bi
lid

ad
e 

1 0 a 6 3 3 2 2 1 

Fonte: Adaptado de IPT (1990, apud SALOMÃO, 2007, p. 243) e de Campagnoli et al. (2004 apud 
CAMPAGNOLI et al. 2006, p. 263). 

 

  O indicador suscetibilidade à erosão tomado para avaliação de risco de danos 

ao solo foi adotado no intuito de propor o planejamento de acordo com a capacidade 

de uso do solo.  
 

4.2.3 Águas Subterrâneas 
 

O funcionamento qualitativo e quantitativo das águas superficiais e das 

subterrâneas são influenciados pela porosidade da cobertura pedológica. As águas 

que caem no solo atravessam os seus diversos horizontes com maior rapidez e 

facilidade de acordo com a sua porosidade. Desta forma, a porosidade dos solos 

determina a recarga dos lençóis freáticos e influencia o regime das enchentes dos 
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rios. A porosidade influencia também a composição química das águas dos lençóis e 

dos rios, pois quando as águas atravessam os poros do solo, elas carregam uma 

parte de suas composições químicas (RUELLAN & DOSSO, 2003, módulo 4, p. 19).  

  Para o fator natural água subterrânea tomou-se como indicador os fatores de 

porosidade dos solos. Conforme Silva (2007, p. 108),  porosidade de um solo é o 

volume não ocupado pelos constituintes sólidos do mesmo; este volume é 

preenchido pelo ar e pela água. Assim, é através da água existente nos poros do 

solo que ocorre a transferência de sólidos, líquidos e gases no seu interior, bem 

como é onde ocorrem as atividades biológicas. Este indicador foi adotado por se 

tratar de uma evidência relativamente acessível de ser verificada em pesquisa de 

campo. Segundo Silva (2007, p. 109), para a identificação da porosidade de um solo 

em campo é necessária a utilização de uma lupa de bolso. Conforme Ruellan & 

Dosso (2003, Módulo 10, p. 20),  para descrever a porosidade dos solos em campo 

há que se identificar a abundância e a morfologia dos poros visíveis a olho nu ou  

com lupa e tentar distinguir os poros fissurais, os poros tubulares, os poros de 

empilhamento dos agregados, os poros inter e intra-agregados. 

  Segundo Romero (2000, p.13), na análise da superfície do solo há que se 

verificar inicialmente se o mesmo é natural ou construído; se tem propriedades mais 

permeáveis ou não, aliado à forma de ocupação do espaço físico: se houve 

impermeabilização do solo ou não. Se natural, ainda conforme a autora, deverá ser 

verificada a presença de: 
 

a) lodo: material com características de infiltração mediana; 

b) turfa: mediana capacidade de infiltração;  

c) argila: pouca resistência à penetração; 

d) areia: alta infiltração; 

e) cascalho: boa infiltração; 

f) rocha: sem penetração. 
 
  Após descrita a porosidade do solo, determina-se o seu nível de risco de danos 

às águas subterrâneas, numa escala de 1 a 5, sendo 1 o solo altamente permeável, 

2 o solo com boa permeabilidade, 3 o solo com permeabilidade mediana, 4 aqueles 

que apresentam pouca infiltração e 5 os solos que demonstram nenhuma infiltração, 

como descreve a Tabela 12. 
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Tabela 12: Hierarquização do nível de risco de danos às águas subterrâneas. 

Nível do risco de danos às águas subterrâneas 
Nível Permeabilidade (%) Características 

5 0 a 20 nenhuma permeabilidade 
4 20 a 50 pouca permeabilidade 
3 50 a 60 permeabilidade mediana 
2 60 a 70 boa permeabilidade  
1 70 a 95 alta permeabilidade 

 

4.2.4 Cobertura vegetal 

 

  Para cobertura vegetal será verificada porcentagem de vegetação, seja 

rasteira, pequeno, médio ou grande porte em relação à área da bacia do local de 

estudo. Isto possibilita o conhecimento das condições naturais do território, bem 

como das influências antrópicas recebidas, permitindo deduzir a qualidade do meio 

em termos de ambiência. No planejamento ambiental, o mapeamento da vegetação 

é a forma mais comum de embasar as tomadas de decisão relativas à conservação 

de ecossistemas naturais, demonstrando a distribuição da vegetação, o seu grau de 

fragmentação, a forma e a heterongeneidade espacial dos remanescentes. O mapa 

pode expressar os efeitos provocados pelas ações antrópicas (SANTOS, 2004, p. 

90). Assim, para este estudo, será realizado o mapeamento em termos de 

quantificação e expresso por meio de imagens de satélites. 

As análises no tocante à cobertura vegetal foram pautadas em porcentagem 

de remanescente de vegetação nativa de APP, que é a única referência de base 

legal para manutenção da biodiversidade local. 

  Os dados quantitativos de presença de vegetação obtidos por meio de 

imagens de satélites servirão para avaliar a sua contribuição para a formação de 

microclimas locais e hierarquizados em termos de porcentagem, conforme a Tabela 

13, sendo 5 o pior nível em termos de preservação e 1 o nível mais preservado. 
 
Tabela 13: Hierarquização do nível de risco de danos à cobertura vegetal 

Nível do risco de danos à cobertura vegetal 
Nível Cobertura vegetal (presença %) 

5 0 a 21 
4 21 a 40 
3 41 a 60 
2 61 a 80 
1 81 a 100 
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  Conforme Romero (2000, p.13), o processo de fotossíntese das plantas 

auxilia na umidificação do ar através da liberação do vapor d’água, auxilia na 

diminuição da temperatura do ar, absorve energia, favorece a manutenção do ciclo 

oxigênio-gás carbônico essencial à renovação do ar, estabiliza os efeitos do clima 

sobre seus arredores imediatos, reduzindo os fatores extremos ambientais. A 

presença de vegetação reduz a radiação solar direta no solo, diminuindo o calor e a 

velocidade dos ventos. Ao contrário, a ausência de vegetação provoca a lavagem do 

solo e o carreamento dos seus nutrientes (ROMERO, 2000, p.13). 

  A Figura 15 resume a descrição organizacional do modelo de Avaliação 

Otimizada de Risco Ambiental.  
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Figura15: Organograma do método Avaliação Otimizada de Risco Ambiental. 
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Após identificados os indicadores do meio físico é realizada a hierarquização 

dos dados obtidos, de forte (nível 5) a nulo (nível 1), conforme a Figura 16. 

 

4.3 Risco Ambiental 
 

  Os resultados obtidos nos itens 4.1 e 4.2 são colocados em uma matriz na 

qual se procede a agregação dos mesmos, obtendo os níveis de Risco Ambiental. 

  Após hierarquizados os indicadores socioeconômicos e os relacionados ao 

meio físico, elabora-se uma matriz de agregação. No sentido horizontal da matriz 

são colocados os indicadores já hierarquizados referentes ao meio físico; no vertical 

são expostos os indicadores hierarquizados do meio socioeconômico. O risco 

ambiental final é dado por meio da soma do nível hierárquico obtido na horizontal 

com o da vertical, dividido por 2. Desta forma, o resultado do cruzamento entre o 

nível hierárquico 4 com o nível 4, obtém risco 4; já se cruzar 4 com 3 temos: 

 = 3,5 

  Utilizando o recurso de arredondamento, acima de 3,5 obtemos risco 

ambiental 4. A Figura 16 demonstra a agregação dos níveis de risco do meio físico 

com os níveis de risco do meio socioeconômico, sendo o resultado risco de danos 

demonstrado nas quadrículas contornadas com linhas mais espessas.  

 O risco ambiental final é obtido pela soma do níveis de risco dividido pelo 

número de fatores. 

 

 
Meio socioeconômico 

Forte Forte a 
moderado

Moderado Fraco Nulo 

  

5 4 3 2 1 

Forte 5 5 5 4 4 3 

Moderado 
a forte 

4 5 4 4 3 3 

Moderado 3 4 4 3 3 2 

Fraco 2 4 3 3 2 2 M
ei

o 
fís

ic
o 

Nulo 1 3 3 2 2 1 

R
is

co
 A

m
bi

en
ta

l 

Figura 15: Matriz de agregação Método Avaliação Otimizada de Risco Ambiental. 
 
Legenda:  N Risco ambiental 
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CAPÍTULO III. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 
 

5 A REGIÃO METROPOLITANA DE GOIÂNIA 
 
5.1 Processo de uso e ocupação do solo na Região Metropolitana de Goiânia 
 

   A Região Metropolitana de Goiânia está localizada no centro-sul de Goiás. O 

processo de ocupação desta região data de pelo menos 2000 anos, quando era 

habitado por comunidades primitivas da tribo Kayapó do Sul, cuja economia 

baseava-se na caça e coleta generalizada, ou seja, exploravam todos os ambientes 

dos cerrados, tanto as áreas abertas (campo e cerrado sensu stricto) como as 

fechadas (florestas estacionais e ciliares), e consumiam os mais variados tipos de 

recursos animais e vegetais disponíveis na natureza (MALHEIROS, 1997).  

 Essas comunidades assentaram-se nas proximidades de cursos d’água e 

desenvolveram técnicas e instrumentos que possibilitaram o plantio de roças. 

Porém, como não dominavam nenhuma técnica corretiva de solos, tornaram-se 

seminômades, em busca de solos de boa fertilidade natural. A tribo foi violentamente 

combatida no século XVIII, por apresentar resistência ao processo de colonização 

(MALHEIROS, 1997). 

  Várias bandeiras tentaram explorar Goiás, no Brasil Colônia, porém somente 

a de Bartolomeu Bueno, o filho, em 1722, foi reconhecida pela coroa portuguesa. 

Bartolomeu Bueno Filho já havia estado em Goiás trinta e sete anos antes, em 

companhia de seu pai, o Anhangüera. Penetrando pelo sudoeste goiano, na região  

atual de Catalão, sua bandeira seguiu em direção ao oeste, onde provavelmente 

contatou os índios Kayapó, no Mato Grosso Goiano, e posteriormente dirigiu-se a 

uma região denominada Ferreiro. Após fazer o reconhecimento da área, a expedição 

voltou a São Paulo e somente em 1726 retornou a Goiás, onde o Anhangüera 

fundou, no ano seguinte, Vila Boa, atual Cidade de Goiás, que veio a tornar-se 

capital do Estado em 1727 (MALHEIROS, 1997). 

  Durante o ciclo da mineração, foram fundados os arraiais de Flores, São 

Jose, Água Quente, Crixás, Traíras, Meia Ponte, Antas, todos nas imediações de 

cursos d’água. No século XVIII, quando Goiás ainda não estava inserido na 

economia nacional, os dois caminhos que ingressavam em terras goianas eram o 
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das “Monções”, por via fluvial, e o dos “Goiases”, por rota terrestre. As primeiras 

estradas eram simples trilhas utilizadas por tropeiros e bandeirantes. Já no século 

XIX, o grande desenvolvimento da pecuária estimulou o fluxo de mercadorias entre 

Goiás e outras regiões do país, principalmente após a introdução do carro de boi, na 

segunda metade do século, quando o intercâmbio entre São Paulo e Mato Grosso 

foi estimulado pela necessidade de sal, gerando uma rota que ficou conhecida como 

“salineira” (MALHEIROS, 1997).  

  A economia agropastoril era a mesma praticada no resto do Brasil: 

queimavam-se as florestas e as terras eram utilizadas até perderem a fertilidade e 

serem abandonadas. A qualidade das terras do Mato Grosso Goiano gerou grande 

pressão para ocupação agrícola, causando enorme agressão ao meio ambiente, 

com a derrubada de matas e destruição de habitats.  

  O prolongamento da estrada de ferro até Anápolis, na década de 1930, aliado 

ao “surto do café” e à abertura de estradas de rodagem, provocaram o adensamento 

populacional da região e o surgimento de vários núcleos urbanos. Tal 

desenvolvimento serviu de incentivo à mudança da antiga capital, Goiás Velho (atual 

Cidade de Goiás), para Goiânia, em 1935. A nova capital acomodou, durante as 

décadas de 1940 e 1950, um grande fluxo migratório proveniente de Minas Gerais, 

São Paulo e Região Nordeste do país, impulsionado pela política do Governo de 

Getúlio Vargas, com sua Marcha para o Oeste.  

  Com a tecnificação agrícola, na década de 1940, a região centro-sul de Goiás 

foi beneficiada com a implantação de infraestrutura, construção de novas estradas, 

ampliação da malha ferroviária e melhoria dos centros urbanos. 

  O governo de Juscelino, com o Plano de Metas, a construção dos eixos 

rodoviários e a fundação de Brasília, consolidou a ocupação. Posteriormente, 

efetivaram-se os benefícios da construção da nova capital federal e, na atualidade, o 

centro-sul Goiano é a região de maior expressão econômica e maiores índices de 

urbanização do Estado. 

  O processo de ocupação da região centro-sul de Goiás, então denominada 

Mato Grosso Goiano é fruto dos aspectos físicos apresentados pela região. Rios 

com cursos perenes, solos de boa fertilidade natural, matéria-prima abundante 

(MALHEIROS, 1997), rica biodiversidade de flora e fauna, tendo a topografia 

beneficiado a exploração das comunidades indígenas pré-históricas. 
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  A cobertura vegetal predominante é de formações florestais fechadas, 

contornadas por formações de cerradão e mata ciliar ripária. As espécies que 

compõem as matas fechadas chegam a atingir 30m de altura. Segundo Goiânia 

(2008), as tipologias florestais características da região de Goiânia são as Savanas, 

as Florestas Estacional Decidual, as Florestas Estacional Semidecidual, as Áreas de 

Tensão Ecológica entre a Savana e Floresta Estacional e Formações Pioneiras 

Fluviais (Matas Ciliares e Matas de Galeria). 

  Goiânia, capital do Estado de Goiás, é uma das cidades mais modernas do 

país. Possui população de 1.093.007 habitantes, sendo 1.085.806 residentes 

urbanos e 7.201 rurais (BRASIL, IBGE, 2000). Localiza-se no Planalto Central do 

país, no limite entre a Zona do Cerrado e a Floresta Tropical, à margem do rio Meia 

Ponte, afluente da margem direita do Paranaíba, a 764 m de altitude; dista 207 km 

de Brasília. A cidade é dinâmica, bem arborizada, com largas avenidas, praças e 

jardins. O relevo da cidade, muito plano, permite o crescimento livre, dentro das 

coordenadas dos planos urbanísticos que a conceberam. 

  O Plano Urbanístico inicial de Goiânia, concebido por Atílio Correia Lima, 

proporcionava estrutura espacial para 50.000 habitantes, inseria-se no contexto de 

industrialização no país e apresentava características da Sociedade Francesa de 

Urbanismo, trazidas ao Brasil por Alfred Agache. Revelava influências dos traçados 

das cidades de Versailles, Karlsruhe e Washington, por sua monumentalidade 

absolutista, traduzindo um urbanismo barroco, que também remontava as influências 

das Cidades Jardins de Ebenezer Howard. Tratava-se de um plano bastante 

inovador para a época, apresentando características do mundo moderno, 

associadas à presença abundante de praças e vias arborizadas.  

  Atílio Correia Lima esboçou a planta de loteamento da cidade, adotando como 

partido urbanístico a imagem de Nossa Senhora Aparecida: sua cabeça e auréola 

seriam a Praça Cívica e Rua 82, e seu manto estaria definido pela convergência das 

Avenidas Tocantins e Araguaia, finalizado pela Av. Paranaíba, conforme Figura 17 

(ASSUNÇÃO, 2002 p. 43). O Plano Urbanístico de Atílio estabelecia que o núcleo 

central de Goiânia seria destinado à parte administrativa e funcional da Nova 

Capital,  que também era composta pelo Setor Norte da área urbana, chegando a 

detalhar os dois setores. Já para os setores Sul, Oeste e Leste foram apresentadas 

apenas linhas de traçados gerais, sem maiores detalhamentos. A presença do 

traçado do setor Leste no Plano, na margem esquerda do córrego Botafogo, 
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atualmente setores Leste Universitário e Vila Nova, denota a aceitação do urbanista 

da ideia de que a previsão demográfica da Nova Capital ultrapassaria os 50.000 

habitantes previstos. 

 

 
Figura 16: Planta de Urbanização de Goiânia – 1938. 

 

Fonte: Prefeitura Municipal de Goiânia. Instituto do Planejamento Municipal - IPLAN.  
PDIG 2000, 1994. Vol. 1. 

 

  O referido Plano Urbanístico não destinou áreas para assentamento dos 

operários que trabalhariam na construção da nova Capital. Assim, embora não 

previstos no plano inicial, os acampamentos dos operários foram fixados às margens 

do córrego Botafogo, em caráter provisório, que acabou por tornar-se permanente. 

Pode-se afirmar que surgiram daí os primeiros problemas de uso e ocupação do 

solo em Goiânia, pois se necessitava cada vez mais de operários, que vinham 

migrando para as imediações dos acampamentos provisórios, iniciando o processo 

das denominadas invasões. Essas invasões, atualmente posses urbanas, 

geralmente localizadas ao longo de cursos d’água e fundos de vale representam um 

dos maiores problemas para as atuais administrações, pela dificuldade de se 

encontrar formas adequadas de integrá-las à cidade como um todo, preservando ou 

recuperando os recursos naturais.  

  Posteriormente, em 1935, o plano inicial de Atílio Correia Lima foi reformulado 

por Armando Augusto de Godoy, especialmente no que se refere à região Central. 

Armando Godoy propôs modificações de zoneamento e paisagísticas no plano 
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inicial; implementou a ocupação após o córrego Botafogo, sugeriu a concorrência 

pública para o projeto de parcelamento do Setor Oeste e realizou a reformulação do 

Setor Sul. Em seu trabalho, inspirou-se na concepção de Cidade Jardim, do britânico 

Ebenezer Howard. Pode-se dizer que as duas concepções, tanto de Atílio, quanto de 

Armando, apresentam pontos em comum: traçados em asterisco, caracterizados 

pela convergência de diversas vias de circulação para uma praça, um balão, um 

carrefour; a existência de cidades-satélites; de um cinturão verde, cuja função é 

cercar, proteger e conservar a cidade; de ruas bastante arborizadas; parques; faixas 

protetoras de fundos de vale e população limitada, conforme Figura 18 (GOIÂNIA, 

1994, p. 7 e 8). O urbanismo de Goiânia reflete os preceitos do Urbanismo Formal 

preconizado pela Escola Francesa e membros do SFU. 
 

 
Figura 17: Planta de Urbanização de Goiânia proposta por Armando de Godoy em 1947. 

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA - IPLAN. PDIG 2000 –, 1994. Vol. 1. 

 
  O 1º Código de Edificações de Goiânia foi aprovado em 1947, abarcando toda 

a legislação urbana em vigor, ou seja, a Lei de Uso e Ocupação do Solo, a Lei de 

Zoneamento e a Lei de Loteamentos. Esse Código, bastante rígido no tocante às 

normas de parcelamento urbano, exigia a execução de toda a infraestrutura nos 

parcelamentos, por parte dos empreendedores. O Governo, pressionado pela 

população que precisava se assentar e diante da inviabilidade relacionada aos altos 

custos na implantação dos loteamentos, revogou as secções 5 e 6 do Código de 

Edificações, referentes ao zoneamento e à divisão dos terrenos, arruamentos, 
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loteamentos e desmembramentos, passando a exigir do empreendedor apenas a 

locação e a abertura de vias. Assim, o Governo perdeu a autonomia sobre o uso do 

solo, ocorrendo a disseminação desenfreada dos loteamentos, tornando o Plano 

Urbanístico inicial de Atílio Correia Lima e Armando Godoy, desconfigurado a partir 

de 1950. A ampliação do espaço urbano de Goiânia intensificou-se de 1950 a 1964, 

impulsionada pela crescente migração. Goiás, naquela época, era considerado alvo 

das atividades agrícolas. Provenientes de Minas Gerais e da Região Nordeste 

Brasileira, principalmente da Bahia, chegavam pessoas à procura de atividades 

rurais e comerciais urbanas. Dessa forma, o crescimento demográfico deu-se 

rapidamente. O município passou de 150.000 habitantes, em 1960, para 260.000, 

em 1964.  

   Alguns fatores foram importantes para a intensificação do processo de 

crescimento demográfico na Nova Capital, dentre eles: 

 
• a marcha para o oeste, imposição determinada pelo Governo de Getúlio 

Vargas para expansão das fronteiras econômicas rumo ao sertão brasileiro; 

• a construção da represa de Rochedo, que a partir de 1955 passou a fornecer 

energia elétrica a Goiânia e, após 1959, a construção de Cachoeira Dourada; 

• a construção de Brasília; 

• a criação da Telegoiás e a difusão da rede de telefonia; 

• a criação das Universidades Católica e Federal de Goiás. 

 
   Na década de 60, o arquiteto e urbanista paulista Luis Saia foi contratado 

para a elaboração de um plano que viesse a reorganizar o espaço urbano de 

Goiânia. Esse plano foi apresentado, todavia, posto de lado, devido à Revolução de 

1964 (GOIÂNIA, 1994, p. 13). 

  No final da década de 60, o Governo Municipal contratou a empresa SERETE 

Engenharia S/A, com a participação do arquiteto e urbanista Jorge Wilheim, para 

elaborar o Plano Diretor Integrado de Goiânia. Jorge Wilheim identificou a 

dominância dos aspectos especulativos, o crescimento vertiginoso e a carência de 

habitação como as principais barreiras ao crescimento auto-sustentado de Goiânia, 

propondo a consolidação de conjuntos habitacionais como força indutora de 

adensamento e expansão urbana (GOIÂNIA, 1994, p. 17).  
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  Esse Plano representou um marco importante, pois além de disseminar a 

construção de conjuntos habitacionais, propôs: 

 
• a obrigatoriedade na construção de garagens nos edifícios do centro da 

cidade; 

• a suspensão do licenciamento de loteamentos até aprovação da lei que 

regulamentaria o parcelamento urbano; 

• a proibição da construção em fundos de vale; 

• a proibição de construções ao longo da BR-153. 

 
  Conforme o PDIG - Plano Diretor Integrado de Goiânia - 2000 (GOIÂNIA, 

1994, p.19) no período de 1960 a 1970, a população urbana alcançou 363.056 

habitantes. Com a industrialização da construção civil, ocorreu a verticalização da 

cidade, com intensificação demográfica em pequenos espaços, principalmente 

aqueles ocupados pela classe média, em setores próximos ao centro, já providos de 

infraestrutura. Na periferia foram previstos conjuntos habitacionais para as classes 

de baixa renda e essa exclusão das camadas mais pobres, dos espaços centrais, 

deu início ao processo de invasões de áreas públicas e fundos de vale. 

  Após 1975, Goiânia apresentou considerável crescimento populacional, 

caracterizado pela expansão do espaço urbano. A construção civil, de 1975 até 

1990, projetou-se como um dos mais destacados segmentos da economia, 

influenciando a destinação dos investimentos públicos, definição dos planos de 

obras e a legislação.  

  Em 1980, foi regulamentada uma nova Lei de Zoneamento que introduziu 

medidas de proteção do meio ambiente, em termos de preservação das drenagens, 

matas de galerias e fundos de vales. Essa lei determinou a existência da Zona 

Verde de Proteção, preservando uma faixa de 50 m de largura nas laterais ao longo 

das drenagens. Contudo, àquela época, muitos fundos de vales já haviam sido 

loteados (GOIÂNIA, 1994, p. 20).  

  Em 1992, foi instituída a Lei Complementar que definiu as Diretrizes de 

Desenvolvimento para o Município e a Política Urbana, através da qual foi aprovado 

o Plano Diretor que instituiu os Sistemas de Planejamento Territorial Urbano e de 

Informações do Município (GOIÂNIA, 2002), que desenvolveu um projeto 

denominado SIGGO – Sistema de Informações Geográficas de Goiânia. Esse 
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projeto visou prover as secretarias municipais de informações atualizadas - mapas e 

imagens, principalmente cadastros georreferenciados -, para efetuar análises e 

fornecer suporte ao planejamento urbano, controle, operação e a tomada de 

decisão. Também foi desenvolvido o Mapa Urbano Básico Digital de Goiânia – 

MUBDG (GOIÂNIA, 2010) que apresenta informações digitais não cartográficas de 

diversas entidades – lotes, quadras, bairros, ruas, hidrografia, etc. Cada entidade 

específica apresenta sua posição geográfica em termos de coordenadas e dados 

alfanuméricos de localização não espacial – número de quadra e lote. O MUBDG foi 

desenvolvido em conjunto pela Telegoiás, Celg, Saneago e pelo Município de 

Goiânia para uso em sistemas de informação geográfica. 

  Apesar da adoção desses instrumentos de controle, Goiânia já enfrentava 

graves problemas infraestruturais (tais como água, esgoto, pavimentação asfáltica), 

habitacionais, de transportes, de saúde, de recreação e de lazer. Esses problemas 

vieram em conseqüência da forma como ocorreu a apropriação do espaço urbano, o 

que ocasionou não menos graves problemas ambientais. 

  O Plano Diretor de Goiânia de 1992 teve como objetivo principal orientar as 

Leis de Zoneamento e de Uso do Solo.  O último Plano Diretor (GOIÂNIA, 2007) 

adaptou-se às prerrogativas estabelecidas pelo Estatuto da Cidade, Lei 10.257, de 

10 de julho de 2001 (BRASIL, 2001), que regulamentou os artigos 182 e 183 da 

Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988) e trata especificamente da política 

urbana: suas diretrizes gerais, instrumentos, gestão e plano diretor. O Plano Diretor 

de 2007, regulamentado pela Lei Complementar n° 171 de 20 de maio de 2007, teve 

como objetivo promover a sustentabilidade socioambiental e econômica em modelo 

espacial e de política de desenvolvimento urbano, procurando construir uma cidade 

compacta e miscigenada no intuito de diminuir os gastos com infraestrutura urbana; 

promovendo a diminuição dos vazios urbanos; a construção de corredores 

exclusivos para o transporte coletivo; a geração de emprego e renda fortalecendo as 

economias existentes; incentivo a projetos em áreas de interesse social e promoção 

de programas especiais para revitalização, reurbanização e requalificação urbana. A 

Política Urbana do Plano Diretor de 2007 baseou-se nos princípios da igualdade, 

oportunidade, transformação e qualidade, apresentando fundamentalmente em seu 

escopo o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade 

urbana, tão evidenciadas pelo Estatuto da Cidade, no intuito de garantir à população 
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uma cidade mais justa e sustentável, compatibilizando o crescimento econômico 

com a proteção ambiental, o respeito à biodiversidade e a sociodiversidade. 

  O município de Aparecida de Goiânia surgiu em 11 de maio 1922, quando os 

fazendeiros Abrão Lourenço de Carvalho, João Batista de Toledo, Antônio Barbosa 

Sandoval e Aristides Frutuoso com suas esposas e filhos, em conjunto com outras 

famílias formaram o núcleo populacional que marcou o início da sua história. 

Devotos de Nossa Senhora Aparecida, doaram um terreno para que fosse 

construída uma igreja em devoção à Santa. Surgiu assim o pequeno povoado, no 

entorno da capela Nossa Senhora Aparecida.  

  Em 1933, com a construção de Goiânia, um decreto estadual definiu o 

território da capital, incorporando a vila de Aparecida. No ano de 1958, o atual 

município de Aparecida de Goiânia foi elevado à condição de Distrito de Goiânia, 

com o nome de Vila Aparecida de Goiás (BELÉM & RODRIGUES, 2008). E em 14 

de novembro de 1963, por meio da Lei Estadual n. 4.927, Aparecida de Goiânia foi 

emancipada, elevada à categoria de Município, adotando a partir daí, a sua atual 

denominação.  

  A partir da década de 1970 do século XX, o município de Aparecida da 

Goiânia foi alvo de intensa especulação imobiliária, sendo praticamente toda 

loteado. Isso refletiu significativamente em termos de oferta de lotes na década de 

1980. Os parcelamentos eram elaborados à revelia, criando uma malha urbana 

extensa e desarticulada, com uma disponibilidade de lotes muito além da demanda 

real. 

  À época, Goiânia enfrentava sérios problemas relacionados à necessidade de 

assentamentos, o que fez com que o Governo do Estado de Goiás e a prefeitura de 

Goiânia transferissem aproximadamente 70 mil habitantes para o município de 

Aparecida de Goiânia, constituindo os setores Colina Azul, Tiradentes, Cidade Livre, 

Independência Mansões, Cascata e parte do bairro Terra Prometida (BELÉM & 

RODRIGUES, 2008 p. 4). 

  Em 1995, foi criado o Distrito Industrial (DIMAG), iniciando o processo de 

industrialização, apoiado pelo setor econômico e de serviços, além  de incentivos 

estaduais e municipais para a instalação de empresas na região. Criou-se, assim em 

1997 a Cidade Empresarial, um condomínio de empresas de Goiás e, em 1999 foi 

instalado o Pólo Industrial de Goiás, que apresenta na atualidade em torno de cem 

indústrias. Hoje, após a criação do Parque Industrial de Aparecida, o município 
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acomoda o maior polo industrial do Estado de Goiás, contando com mais de mil 

indústrias. 

  Chaveiro (2007, p. 16) descreve a lógica de desenvolvimento de Goiânia, 

desde sua implantação até a metropolização, afirmando que resulta de um discurso 

moderno, embora constituída na trama política da oligarquia agrária local aliada à 

ditadura nacional do Estado Novo. Implantada em pleno Sertão do até então Oeste 

do Brasil, Goiânia justificava-se na “integração”, “progresso”, “desenvolvimento”, 

“marcha”, “colonização”, “captura do oeste”, “desenvolvimento do capitalismo, na 

periferia da nação”.  O autor expõe o caráter contraditório e dialético adotado desde 

o início da sua criação, contrastando os elementos: modernos e tradicionalistas, 

urbanos e rurais, o novo e o velho. Entretanto, esses elementos, conforme Chaveiro 

(2007), foram fundamentais para a estruturação do Estado e da Região Centro-

Oeste, projetando-se na paisagem, no imaginário e na representação da cidade. 

  Lynch (1960) demonstra a importância da imagem da cidade para os 

cidadãos; a qual é determinante para o comportamento social e psicológico dos 

habitantes. Demonstra ainda a existência de uma imagem coletiva, denominador 

comum das inúmeras imagens pessoais de cada habitante e estabelece métodos 

para que essas preocupações façam parte das atividades dos planejadores urbanos, 

propondo uma dialética entre a imagem que o arquiteto procura e as imagens que os 

habitantes percebem. 

  Segundo Chaveiro (2007, p. 19), a leitura da cidade vai sendo modificada de 

acordo com o tempo e a história do lugar, baseando-se nos aspectos econômicos, 

políticos, tecnológicos e simbólicos, modificando as relações trabalhistas entre 

empregados e patrões, as forças produtivas, os meios de produção, o paradigma da 

racionalidade do trabalho, as contradições que essas relações produzem em âmbito 

local ou global. A globalização confere um novo sentido à cidade, traduzindo-a em 

mercadoria, estabelecendo regras competitivas e fazendo com que as 

administrações públicas, diante desse ciclo reprodutivo da dinâmica da sociedade, 

não consigam sanar as desigualdades e injustiças sociais.  

  O crescimento desordenado das cidades, a implantação de novos bairros não 

projetados, a falta de infraestrutura básica – água potável, coleta e tratamento de 

esgoto, coleta de lixo -, a exclusão social que impele pessoas de ocuparem áreas de 

risco, interfere na forma como o ser humano vê e se apropria da cidade, ou da sua 

imagem, conforme Lynch. 
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  Essas diferenças, aliadas ao grau cultural das pessoas, fazem com que as 

atitudes preservacionistas e conservacionistas da cidade sejam manifestadas por 

cada um de maneira peculiar. Assim, convivemos no espaço urbano com pessoas 

que preservam totalmente o meio em que vivem e já outras,  depredam e lincham. 

Esses fatos podem jogar por terra todas as teorias de sustentabilidade ambiental 

urbanas. 
   Aliado a esses aspectos socioeconômicos, psicológicos, ambientais e 
culturais, o espaço urbano é controlado por instrumentos de planejamento urbano 
aprovados por lei, tais como Planos Diretores, Códigos de Edificações, leis de 
Zoneamento. Apesar da vigência formal desses instrumentos, a urbanização 
acelerada e a especulação imobiliária provocam a sua desobediência sistemática e 
continuam a provocar a ocupação de áreas não previstas para tal fim, como é o caso 
que ocorre em grande parte do entorno de córregos em áreas urbanas. 
 
5.2 A Área de Pesquisa 
 

5.2.1 Localização 
 

  A Região Metropolitana de Goiânia - RMG ocupa área aproximada de 
3.992,163 km². São 11 os municípios, além de Goiânia, a capital do estado de 
Goiás, que compõem a RMG,: Goianápolis, Nerópolis, Santo Antônio de Goiás, 
Goianira, Trindade, Abadia de Goiás, Aragoiânia, Hidrolândia, Aparecida de Goiânia 
e Senador Canedo. A RMG foi criada pela Lei Complementar nº 27 de 30/12/1999. 
Encontra-se na mesorregião do centro goiano do estado de Goiás, situada  entre  os 
paralelos 16º18'36,84” S e 17º10'40,31” S e os meridianos  49º42'32,85” W e 
48º57'56,62” W.  A Figura 18 mostra o mapa de localização da RMG (SILVA E 
FERREIRA 2011, p.2). 
  Os principais acessos à RMG se dão por meio das seguintes rodovias: 
Goiânia / Brasília (BR-153), Trindade (GO-060), Abadia de Goiás (BR-060), Bela 
Vista de Goiás (BR-352/GO-020), Senador Canedo (GO-403) e Bonfinópolis (BR-
457/GO-010). 
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Figura 18: Mapa de localização da Região Metropolitana de Goiânia 

Fonte: Silva e Ferreira (2011, p.2). Disponível em: http://www.sbpcnet.org.br/livro/63ra/ 
conpeex/mestrado/trabalhos-mestrado/mestrado-marcos-vinicius-alexandre.pdf. 

   

5.2.2 Clima 

 

  O clima descreve a sucessão dos estados de tempo de uma determinada 

região, isto é, um conjunto de fenômenos meteorológicos que caracterizam o estado 

médio da sua atmosfera. Os dados climáticos de uma localidade devem ser 

analisados segundo as características anuais de seus elementos constituintes, ou 

seja, temperatura, umidade relativa, radiação solar e efeitos do vento. Além disso, 

devem-se levar em conta os efeitos modificados das condições microclimáticas 

(OLGYAY, 2002, p. 11). Os dados climáticos só têm representatividade quando são 

médias estatísticas de medidas sistemáticas tomadas ao longo de três décadas 

(FERNANDES, 2007, p. 28).  

  O clima atua em diferentes escalas indissociáveis, porém com intensidades 

específicas: macro, meso e microclimáticas. A escala macroclimática descreve o 

caráter geral de uma região, considerando os fatores geográficos locais, latitude, 

altitude, distância dos oceanos e movimentos de translação e rotação da Terra, de 

forma ampla; é nesta escala que são equilibrados os resfriamento e aquecimento da 

superfície do território, determinando a temperatura do ar em consequência dos 

movimentos atmosféricos. As características climáticas de uma região são 

normalmente medidas em estações meteorológicas. A umidade do ar, na escala 
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macroclimática é influenciada pela presença de massas de água, lagos rios e mares, 

das massas verdes que define a intensidade média de precipitação, ou hietografia 

(SILVA & KINSEL, 2006, p. 127 e 128). 

  Nos mesoclimas os elementos climáticos são influenciados pelas condições 

locais do ambiente, tais como topografia e vegetação; compreendem assim os locais 

que se encontram próximos a florestas, regiões montanhosas, centros urbanos, 

litoral ou campo. A umidade do ar na escala mesoclimática é influenciada pela 

proximidade ou existência das massas verdes e de água com os movimentos de ar 

locais. Já o microclima está relacionado à edificação, ou conjunto destas e seu 

entorno imediato. A umidade na escala microclimática se restringe às interferências 

dos movimentos de ar locais associado ao teor de umidade do ar de renovação no 

edifício. As temperaturas nesta escala são influenciadas pelo clima, criando um 

microclima, cuja área de abrangência é a edificação e seus arredores (SILVA & 

KINSEL, 2006, p. 127 e 128). 

  A temperatura terrestre é proveniente da captação de energia luminosa que 

vem do sol. A atmosfera é aquecida por irradiação pela energia solar que atinge a 

superfície terrestre e sofre influências de acordo com coeficientes de absorção da 

radiação solar, dos diferentes tipos de solos e das águas superficiais. A presença ou 

ausência desses fatores geram o aparecimento das correntes marinhas e das 

correntes de ar e das trocas de matéria e energia entre o ar, o mar e a terra; isso 

provoca a alteração dos índices de evaporação das águas e a quantidade de 

chuvas. O fator determinante da temperatura do ar é a relação entre as taxas de 

aquecimento e esfriamento da superfície da terra. O ar em contato com a superfície 

terrestre recebe calor e é também aquecido por condução; assim, o calor obtido é 

transferido para as camadas mais altas principalmente por convecção; desta forma, 

as camadas mais baixas ficam instáveis, misturando-se constantemente com as 

camadas altas (ROMERO, 2000, p.15 e 16). 

  Outro fator que exerce influência na temperatura, segundo Koenigsberger et 

al. (1977, p. 50), é a topografia, podendo, numa variação de 7 a 8 m, produzir 

alterações de 5 a 6°C. A altitude influencia sobre a temperatura, na medida em que, 

como a temperatura aquece-se por irradiação e o calor é irradiado para o alto, 

quanto maior for a altitude, mais rarefeito torna-se o ar e, consequentemente, menor 

também será a irradiação do calor e menores serão as  temperaturas. O contrário 

ocorre em altitudes baixas. Porém, segundo Romero (2000, p. 16), esse fenômeno 
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pode ocorrer de maneira inversa, devido ao  calor que a terra absorveu durante o dia 

e que é reirradiado para o espaço durante a noite. O processo de esfriamento do 

solo após o pôr-do-sol é rápido e a sua temperatura fica inferior à das camadas de 

ar adjacentes. O fluxo calórico que durante o dia dava lugar a uma corrente 

ascendente do ar aquecido e leve, durante a noite é inverso, formando uma corrente 

descendente do ar para o solo, iniciando o processo de inversão térmica. 

  Estuda-se a temperatura do ar de acordo com suas variações diária e 

estacional: amplitudes diária ou anual e o estado do céu: limpo ou nublado. A 

relação entre a umidade absoluta e a de saturação é denominada umidade relativa, 

que expressa a maior ou menor possibilidade de o ar vir a reter o vapor d’água 

decorrente do fenômeno da evaporação. Alta temperatura associada a baixa 

umidade relativa poderá ser confortável; o contrário acontece com umidade elevada 

(FERNANDES, 2007, p. 28). 

  O clima da Região Metropolitana de Goiânia é subúmido, com duas estações 

bem definidas: uma seca e outra chuvosa. A estação seca ocorre de maio a 

setembro e, a chuvosa, começa no final de setembro, prolongando-se até abril, 

sendo as maiores precipitações nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro. 

Segundo Fernandes (2002, p. 4),  a umidade relativa em Goiânia cai lentamente, 

enquanto as chuvas diminuem rapidamente. Ao passar do período seco para o 

chuvoso a umidade relativa aumenta no mesmo ritmo do aumento das chuvas. 

  O clima de Goiânia apresenta ainda duas características significativas: a 

continentalidade, pois está muito afastada do litoral atlântico; e a grande 

regularidade do processo cíclico dos deslocamentos das massas de ar; além disso, 

apresenta um regime de ventos com predominâncias de direção bastante evidentes 

(FERNANDES 2002, p. 2). 

  Para a análise do comportamento da temperatura média ao longo do tempo 

(ano de 1975 a 2009) foram obtidos dados da Estação Evaporimétrica da Escola de 

Agronomia e Engenharia de Alimentos da Universidade Federal de Goiás (UFG, 

2010). Os dados foram tabulados e o mês em que foi registrada a menor média de 

temperatura foi o de junho (19,0ºC) e o de maior média foi o de outubro (24,1ºC). 

Assim, a temperatura média obtida entre os anos de 1975 e 2009 oscila 5,1º C entre 

junho e outubro. Para os mesmos meses, observou-se que a menor diferença 

ocorreu no ano de 1983 (3ºC) e a maior diferença no ano de 1997 (9ºC). A variação 

média entre junho e outubro foi de 5,1ºC. A temperatura média anual obtida foi de 
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22,3º C. Esta análise pode ser observada na Figura 19. Conforme a linha de 

tendência que aparece na Figura 19, observa-se que as temperaturas médias 

subiram de 1975 a 2009.  

 Esses resultados também confirmam os saldos obtidos por Fernandes (2002, 

p. 3,4), que menciona ser a oscilação da temperatura média entre julho e outubro de 

4,8º C, com 18,8º C em julho a 23,6º C em outubro. 

Para o mesmo elemento climático - umidade relativa - foram também tomados 

dados da Estação Evaporimétrica da Escola de Agronomia e Engenharia de 

Alimentos (UFG, 2010) e analisados do ano de 1975 a 2009. Observou-se que a 

menor média anual, 63,5%, ocorreu no ano de 1975; a maior média anual, 88,3%, 

incidiu no ano de 1995 e, a média das médias de umidade relativa do ar, durante os 

anos de 1975 a 2009 foi de 78,3%, conforme pode ser observado na Figura 20.  

 

 
Figura 19: Médias anuais da temperatura de 1975 e 2009. 

Fonte: UFG – UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS. Estação Evaporimétrica de Goiânia. 
Escola de Agronomia e Engenharia de Alimentos, 2010. 

 

 
Figura 20: Médias anuais de umidade relativa do ar de 1975 e 2009. 

Fonte: UFG – UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS. Estação Evaporimétrica de Goiânia. Escola de 
Agronomia e Engenharia de Alimentos, 2010. 



 115

 

A Figura 21 demonstra a média do comportamento da umidade relativa do ar 

ao longo dos meses do ano, de 1975 a 2009, conforme os dados da mesma Estação 

Evaporimétrica. 

 
Figura 21: Médias mensais de umidade relativa do ar de 1975 e 2009. 

Fonte: UFG – UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS. Estação Evaporimétrica de Goiânia. Escola de 
Agronomia e Engenharia de Alimentos, 2010. 

 

A partir dos dados da mesma Estação Evaporimétrica, foram também 

tomados os valores do mês de agosto, que conforme Goiás (2006, p. 92, 66), 

considerado o mês de menor média anual de umidade relativa do ar. Esses 

resultados perfizeram o valor de 67,9%, conforme se observa na Figura 22. 

 

 
Figura 22: Média dos meses de agosto de umidade relativa do ar de 1975 e 2009. 

Fonte: UFG – UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS. Estação Evaporimétrica de Goiânia.  
Escola de Agronomia e Engenharia de Alimentos, 2010. 
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  Os dados obtidos para umidade relativa do ar no mês de dezembro 

provenientes da Estação Evaporimétrica da Escola de Agronomia e Engenharia de 

Alimentos (UFG, 2010), considerado por Goiás (2006, p. 92, 66) o mês de maior 

umidade foram analisados e obteve-se a média anual entre 1975 e 2009 de 84,4%, 

conforme se observa na linha de tendência da Figura 23. 

 

 
Figura 23: Média dos meses de dezembro de umidade relativa do ar de 1975 e 2009. 

Fonte: UFG – UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS. Estação Evaporimétrica de Goiânia. Escola de 
Agronomia e Engenharia de Alimentos, 2010. 

 

  Os resultados obtidos corroboram aproximadamente com os estabelecidos 

por Goiás, (2006, p. 92, 66): enquanto este autor dispõe que no mês de menor 

umidade relativa, o mês de agosto, a média anual fica em 63,5%, os resultados 

obtidos por este estudo foram de 67,9%; para o mês de maior umidade relativa, 

dezembro, Goiás relata 88,3% e este estudo obteve 84,4% e a média das médias 

anuais que para Goiás estão em 78,3%, o estudo em questão também obteve o 

mesmo valor.  

 

5.2.3 Hidrografia 

 

  Na Região Metropolitana de Goiânia há abundância de nascentes; apresenta 

22 sub-bacias hidrográficas, sendo que todas elas deságuam nos ribeirões João 

Leite, Anicuns e Dourados que pertencem à bacia hidrográfica do Rio Meia Ponte, 

que por sua vez provem da bacia do rio Paranaíba. 
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  A hidrografia de Goiânia é formada por 85 cursos d’água, sendo que, deste 

total 80 são classificados como córregos; quatro classificam-se como ribeirões (João 

Leite, Anicuns, Capivara e Dourados) e, um manancial é considerado rio, o Meia 

Ponte (Figura 24). Entretanto, evidencia-se que esses mananciais sofrem grandes 

problemas ambientais devido a antropização, tais como: ausência de mata ciliar e de 

galeria, lançamento clandestino de esgoto, lançamento clandestino de entulho, focos 

de erosão, assoreamento e ocupação irregular de faixa de APP – Área de 

Preservação Permanente.  
 

 
Figura 24: Hidrografia em Goiânia. 

Fonte: Goiânia (2007). 
 
  No município de Aparecida de Goiânia grande parte da rede hidrográfica 

apresenta sentido de drenagem de oeste para leste. Os mananciais com maior 

representatividade são os córregos Santo Antonio e Lajes. Na porção oeste, os 

córregos da Mata e Rodeio, afluentes do ribeirão Dourados, são drenados para o 

mesmo quadrante. O rio Meia Ponte é o receptor de todo o fluxo superficial de 

Aparecida de Goiânia. 

  As drenagens apresentam padrão retilíneo não paralelo gerado em função da 

grande variação de direções das falhas e fraturas. Os sistemas não retilíneos são 

marcados pelo padrão meandrante em zonas de baixa energia.  
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  Todos os cursos d’água, com exceção do rio Meia Ponte, que apresenta 

vazão mínima (no período seco) superior a 10 m3/s, são de baixa vazão, exibindo 

descarga inferior a 1m3/s na maior parte do ano. Entretanto, a maior parte da rede 

de drenagem é perene. A Figura 25 apresenta o mapa de hidrografia do município 

de Aparecida de Goiânia, Goiás. 

 

 
Figura 25: Mapa de Hidrografia do Município de Aparecida de Goiânia. 

Adaptado de: Barbosa et al. (2011). 
 
5.2.4 Geologia 

 

Localizada na borda setentrional da bacia do Paraná, a região de Goiânia é 

formada por rochas pré-cambrianas (600 milhões de anos), rochas eruptivas de alto 

grau metamórfico, que foram expostas pela erosão fluvial. Dentre essas rochas 

básicas podem ser citados gabros, dioritos e alguns gnaisses que, ao se decompor, 

produziram solos de boa fertilidade natural, dentre eles, o latossolo vermelho-escuro, 

o latossolo-roxo, o podzólico vermelho-amarelo, o cambissolo, os solos litólicos e o 

gleissolo. A altitude se apresenta em torno de 800 m (MALHEIROS, 1997). 

  Segundo Goiás (2003), a Região Metropolitana de Goiânia encontra-se 

inserida em dois compartimentos geológicos: o complexo granulítico Anápolis-Itauçú 
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e grupo Araxá. O primeiro constituído por formação granulítica e o segundo de xistos 

e quartzitos. As rochas presentes na região apresentam baixo potencial para a 

acumulação e transmissão de águas em subsuperfície, pois não apresentam 

espaços intergranulares (interstícios entre seus minerais constituintes). 

  A região de Goiânia localiza-se na porção sudeste da Faixa de Dobramentos 

Brasília, na Zona Interna da compartimentação desta Faixa proposta por Fuck (1994, 

apud GOIÁS, 2003, p. 5). Considera-se atualmente que a Faixa Brasília é formada 

por um amplo evento deformacional de natureza compressiva que evoluiu entre 900 

e 600 milhões de anos. Esse importante evento geológico regional é denominado de 

Orogênese Brasiliana (DARDENNE, 1978, 1981 e 2000; FUCK, 1990 e 1994 e 

FUCK et al., 1993, apud GOIÁS, 2003, p. 6). 

  Conforme Goiás (2003, p. 6), as rochas na região de Goiânia são 

correlacionadas ao Complexo Granulítico Anápolis-Itauçu e ao Grupo Araxá. Na 

terminologia geológica a designação complexo representa um conjunto de rochas de 

natureza, origem e idades diversas, posicionadas lado a lado por processos 

superimpostos; enquanto grupo representa uma associação de rochas de idades 

similares e formadas em um ambiente comum. 

  O Complexo Anápolis-Itauçu  corresponde a uma ampla faixa de rochas 

granulíticas, geralmente esverdeadas, com bandamento, textura fina a média e às 

vezes com intensa milonitização. As rochas que compõem esse Complexo são: 

granulitos bandados, granulitos paraderivados, gnaisse hiperaluminsoso, 

metapiroxenitos, metagabros, metatufos básicos e granulitos paraderivados (GOIÁS, 

2003, p.9), conforme Figura 44.  Esta configuração rochosa está apresentada na 

parte superior da Figura 44, ou no município de Goiânia.  Segundo Goiás (2003, p. 

8), as rochas do complexo Anápolis-Itauçu encontram-se parcialmente sobrepostas 

às rochas do Complexo Anápolis-Itauçu. 

  O Grupo Araxá, localizado na porção sul da área de estudo (Figura 44), 

corresponde a uma extensa faixa de xistos plataformais de feições petrográficas 

monótonas composta por metassedimentos de idade Neoproterozóica depositados e 

metamorfisados durante o Ciclo Brasiliano (Pimentel et al., 1992, apud GOIÁS, 

2003, p. 8) 

  As rochas do Grupo Araxá constituem-se essencialmente de mica xistos e 

quartzitos micáceos, apresentados na parte inferior da Figura 44, ou na parte sul do 

município de Goiânia e norte de Aparecida de Goiânia. Considera-se  que são 
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provenientes de sedimentos plataformais tipo marinho raso e de uma sequência 

argilosa depositada em ambiente marinho.  Além dos sedimentos metamorfisados, 

afloram intrusões graníticas e granodioríticas de dimensões reduzidas e corpos 

básicos e ultrabásicos, também metamorfisados, com idade de 700 a 800 milhões 

de anos (GOIÁS, 2003, p. 8).  

  Os xistos ocupam as áreas rebaixadas do relevo, por serem mais vulneráveis 

às intempéries (variação de calor, infiltração de água, ação do vento e erosão). 

Afloram, principalmente, na forma de lajedos nos principais córregos do município de 

Aparecida de Goiânia (Figura 26). Já os quartzitos, por serem mais resistentes ao 

intemperismo, ocorrem nas áreas topograficamente mais elevadas, representadas 

pela Serra das Areias. 

 

 
Figura 26: Mapa Geológico da Região de Goiânia e Aparecida de Goiânia. 

Fonte: Goiás (2003, p. 10). 
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5.2.5 Geomorfologia  

 

  Em âmbito regional, os estudos publicados pela Carta de Risco de Goiânia 

(GOIÂNIA, 2008, p. 57 e 58) e o Diagnóstico hidrogeológico da Região de Goiânia 

(2003) a caracterizam em quatro compartimentos geomorfológicos denominados: 

Planalto Central Goiano, Planalto Rebaixado de Goiânia, Depressões e Morrarias do 

Rio dos Bois e Planícies Aluviais. Esses compartimentos apresentam as seguintes 

características morfológicas: 

 
•  Planalto Central Goiano: observado nas porções setentrional e oriental da 

região de Goiânia, abrangendo as macrozonas do Lajeado, João Leite, 

Capivara, São Domingos e Alto Anicuns. Apresenta relevos com 

características de topos tabulares e/ou planos rampeados, de topo convexo e 

às vezes, aguçado. Esses relevos estão esculpidos nos terrenos granulíticos, 

parcialmente recobertos por latossolos vermelhos, profundos e de textura 

argilosa, desenvolvidos, principalmente, nas áreas com declividades entre 0 e 

5%;  

•  Planalto Rebaixado de Goiânia: encontra-se distribuído nas porções central e 

meridional da região, abrangendo a Macrozona Construída e a Macrozona 

Rural do Barreiro. Caracteriza-se pela ocorrência de interflúvios aplainados, 

com chapadas de topo tabular e relevos suavemente ondulados, intercalados 

por áreas dissecadas e,em determinados pontos, por formas residuais mais 

elevadas. Essas configurações estão esculpidas nos xistos e quartzitos do 

Grupo Araxá e apresentam também coberturas de latossolos vermelho 

amarelados e litossolos claros; 

•  Depressões e Morrarias do Rio dos Bois: encontram-se na porção ocidental 

da área, envolvendo parte da Macrozona Rural do Alto Anicuns, a Macrozona 

Rural do Alto Dourados e, da parte oeste da Macrozona Construída. 

Prevalecem interflúvios aplainados, de topo tabular, suavemente convexo 

e/ou plano-rampeado, com altitudes decrescentes no sentido das drenagens. 

Essa compartimentação apresenta como característica singular, ocorrendo 

tanto no domínio das rochas do Grupo Araxá, quanto nas rochas do 

Complexo Granulítico Anápolis-Itauçú, interflúvios de baixa declividade, 

menores que  5% e, o desenvolvimento de solos lateríticos; 
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•  Planícies Aluviais: encontradas ao longo das principais drenagens, ocorrendo 

indistintamente em qualquer domínio rochoso, ou compartimentação 

geomorfológica. Essas planícies apresentam topografia plana, desenvolvendo 

terraços de várzea, inundáveis e, terraços pouco elevados, de maneira 

descontínua e periodicamente inundáveis. Nesses locais são encontrados 

solos aluviais quaternários, com argilas, siltes, areias e cascalhos e, 

eventualmente depósitos turfáceos. As áreas mais baixas, os solos 

predominantes são os gleissolos e, nas partes mais altas, evidenciam-se 

solos aluviais distróficos. 

 O Diagnóstico Hidrogeológico da Região de Goiânia (2003) apresenta 

geomorfologia local, utilizando critérios relacionados à hipsometria, morfodinâmica, 

forma das encostas, densidade de drenagens e classes de coberturas e, tem como 

objetivo realizar a correspondência entre a morfologia da paisagem e as águas 

subterrâneas. Desta forma, identifica quatro compartimentos denominados de: 

Depressão do Meia Ponte, Planalto Dissecado, Planalto Rebaixado e Residuais de 

Aplainamento. A Figura 27 apresenta essa diferenciação de compartimentos na 

região sul do município de Goiânia e na região norte de Aparecida de Goiânia. 
 

• Depressão do Meia Ponte: apresenta cotas inferiores a 760 m e relevo 

ondulado (Figura 28). Sob o ponto de vista geodinâmico, os processos de 

erosão e acumulação predominam sobre os processos intempéricos. Os solos 

mais comuns são cambissolos, gleissolos e neossolos flúvicos. As encostas 

apresentam-se, de maneira geral, do tipo côncavas e, na área a amplitude de 

relevo nesse compartimento não supera 70 metros. Apresenta condições de 

recarga favoráveis, entretanto a transmissividade dos aquíferos porosos é 

baixa em virtude da limitada espessura dos depósitos fluviais . Este 

compartimento representa um bom aquífero, entretanto com grandes riscos 

de contaminação para as águas subterrâneas rasas e para as profundas, 

potencializado pelas constantes enchentes que fazem com que as águas 

poluídas extravasem e infiltrem no solo (GOIÁS, 2003, p. 35). 

• Planalto Dissecado: apresenta cotas que variam entre 760 e 1000 m. O relevo 

se altera de ondulado a forte ondulado, com predominância de processos 

erosivos sobre o intemperismo. Observa-se na Figura 28 a coincidência entre 

as áreas de maior elevação hipsométrica e esse compartimento. Este 

compartimento geomorfológico não representa um bom aquífero, pois possui 
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solos rasos e relevo de padrão ondulado que, quando associados, não 

favorecem a recarga. Os solos observados nesse compartimento são 

cambissolos, neossolos litólicos e nitossolos (GOIÁS, 2003, p. 35). 

 

 
Figura 27: Mapa Hidrogeológico da Região de Goiânia e Aparecida de Goiânia. 

Fonte: Goiás (2003, p. 34). 
 

• Planalto Rebaixado: apresenta cotas entre 760 a 1000 metros, como se 

observa na Figura 28. O padrão de relevo varia de plano a suave ondulado, 

com baixa densidade de drenagem, em uma extensa área com declividades 

inferiores a 5%. Os processos intempéricos predominam em relação aos 

processos erosivos, o que resulta em um espesso manto de latossolos 

distróficos, textura média a arenosa, com manchas de nitossolos haplícos, 

principalmente próximo às bordas dos tabuleiros, solos espessos, do tipo 

latossolo vermelho e latossolo vermelho-amarelo. As condições físicas deste 

Compartimento indica a presença de bons aquíferos, por apresentar 

latossolos mais profundos e relevo mais plano, o que favorece a infiltração no 

meio poroso e posterior recarga para o meio fraturado (GOIÁS, 2003, p. 36, 

37 e 38). 
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• Residuais de Aplainamento: apresentam cotas superiores a 800 metros e 

padrões de relevo variando de ondulado a forte, ondulado com declives 

superiores a 45% (Figura 28). Os processos de erosão e transporte são 

predominantes sobre o intemperismo. Os solos predominantes neste 

compartimento são os cambissolos, sobre vertentes côncavas e, associações 

de cambissolos litólicos e litossolos, com pequena espessura, fase rochosa e 

pedregosidade elevadas. Apresenta elevada densidade de drenagem e forte 

incisão de vales em “V” bastante encaixados. A amplitude hipsométrica 

apresentada pelo compartimento é alta, com média de 100 metros entre os 

pontos culminantes e os talvegues mais rebaixados. Não representam bons 

aquíferos, pois além de solos rasos e relevo ondulado, ainda apresentam 

declives superiores a 45%, o que desfavorece a infiltração e recarga (GOIÁS, 

2003, p. 38). 

 
Especificamente para o município de Aparecida de Goiânia, segundo Goiás 

(2005, p. 19, 21) a compartimentação geomorfológica estabelecida foi dada a partir 

da conexão das informações de padrões de relevo, tipos de solos predominantes, 

densidade de drenagens e hipsometria. 

Desta forma, são três os compartimentos geomorfológicos: Região da Serra 

das Areias, Região das Chapadas e Região do Vale do Meia Ponte (Figura 30). 

 Esses compartimentos apresentam as seguintes características 

geomorfológicas: 

 
• Região da Serra da Areia: localizada no quadrante sudoeste do município, 

onde se situa a Serra das Areias e entorno. O relevo evidenciado é forte 

ondulado, apresentando máxima amplitude de altitude com cotas na ordem 

de 760 a 999 metros. Os solos mais representativos desta compartimentação 

geomorfológica são Neossolos Litólicos, Cambissolos Háplicos e Neossolos 

Quartzarênicos, sendo que este último tem importância econômica regional 

por estar associado às jazidas de areia. Os processos de transporte 

sobrepõem-se aos de pedogênese (formação de solos e manto de 

intemperismo) e acumulação, apresentando, por isso, densidade de 

drenagens elevada. 
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•  
Figura 28: Modelo Digital de Elevação da Região de Goiânia e Aparecida de Goiânia. 

Fonte: Goiás (2003, p. 36).  
 

 
Figura 29: Mapa de Compartimentação Geomorfológica do Município de Aparecida de Goiânia. 

Fonte: Goiás (2005, p. 20). 
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•  Região das Chapadas: o relevo apresenta padrão suave ondulado, com 

predomínio de Latossolos Vermelhos e Vermelho-Amarelos nas áreas 

aplainadas e, Cambissolos Háplicos nas vertentes de drenagens mais 

encaixadas. Na direção leste a dissecação desta unidade aumenta, 

apresentando cotas em torno de 840 a 720 metros. A densidade de drenagem 

desta unidade geomorfológica é considerada baixa.  Este compartimento é 

considerado estável sob o ponto de vista geodinâmico, pois os processos de 

intemperismo e pedogênese superam o transporte. 

• Região do Vale do Meia Ponte:  localizada na porção leste do município de 

Aparecida de Goiânia englobando o vale do rio Meia Ponte e os baixos cursos 

dos córregos Santo Antônio e das Lages. O relevo apresenta-se ondulado. As 

declividades são moderadas e as cotas inferiores a 720 metros. Os solo 

predominantes são os Cambissolos, entretanto em alguns locais de padrão de 

relevo tabular evidenciam-se os Latossolos. 

 

5.2.6 Solos 

 

  O Diagnóstico Hidrogeológico da Região de Goiânia (2003) realizou a 

caracterização das classes de solos, de forma a integrar o estudo dos solos neste 

local de estudo a outros elementos, como o relevo, a vegetação e a geologia.  

Assim, a partir das análises dos resultados dos ensaios de infiltração in situ, fez-se 

um agrupamento das classes de solos que foram definidos em três grupos: Grupo I 

– Latossolo Vermelho, Latossolo Vermelho-Amarelo, Nitossolo Vermelho e 

Chernossolo; Grupo II – Cambissolo, Neossolo Litólico e Plintossolo; e, Grupo III – 

Neossolo Flúvico e Gleissolo. 

  Segue-se a descrição das suas principais características segundo Goiás 

(2003): 

 
• Grupo I – Latossolo Vermelho, Latossolo Vermelho-Amarelo, Nitossolo Vermelho 

e Chernossolo 

   
  Latossolos: na região em estudo, conforme Goiás (2003, p. 19), os latossolos 

observados são diferenciados em Latossolo Vermelho e Latossolo Vermelho-

Amarelo. Os solos nesta classe apresentam o horizonte B latossólico em avançado 
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estágio de intemperismo. Sua composição é geralmente por quantidades variáveis 

de óxidos de ferro e alumínio, argilas com estrutura mineral 1:1, quartzo e outros 

minerais resistentes ao intemperismo. Expõem baixa capacidade de troca catiônica 

e expressiva atuação do processo de ferralitização. São solos espessos, podendo 

superar 20 metros. 

  Em termos de capacidade de infiltração, esses solos variam de fortemente a 

bem drenados, e são, em geral, extremamente ácidos, com baixa saturação por 

bases, distróficos ou álicos, sendo cobertos por cerrado, eventuais manchas de 

cerradão ou matas mesofíticas. Os Latossolos se subdividem em: 

  a) Latossolo Vermelho (LV): apresentam matiz 2,5YR e correspondem a 61% 

da área (Figura 31). São associados aos relevos de padrão plano a suave ondulado, 

do compartimento geomorfológico Planalto Rebaixado, recobrindo tanto litologias do 

Complexo Anápolis-Itaúçu, quanto do Grupo Araxá. A vegetação que recobre esses 

solos corresponde a campos limpos e sujos, além de pastagens. 

  b) Latossolo Vermelho-Amarelo (LVA): apresentam matiz 5YR e são 

encontrados na porção sudoeste da área de estudo (Figura 31). Recobrem as 

rochas metassedimentares do Grupo Araxá e estão associados ao Planalto 

Rebaixado, com relevo plano a suave ondulado, correspondendo a 7% da área. 

Esses solos são cobertos por campos limpos e sujos de cerrado, frequentemente 

substituídos por pastagens (braquiária). 

  c) Nitossolo Vermelho (NV): apresentam matiz 2,5YR, recobrindo as unidades 

máfico-ultramáficas do Complexo Anápolis-Itauçu. Estão associados aos relevos 

ondulados a forte ondulados do Planalto Dissecado, abrangendo 9% da área. São 

solos espessos e bem drenados com horizonte B nítico, estruturação moderada a 

forte e superfície dos agregados reluzente, relacionada à cerosidade. Esta classe de 

solos incorpora o incremento de argila requerido para o horizonte B textural, 

englobando os podzólicos. São solos moderadamente ácidos a álicos, com 

saturação por bases variando de baixa a alta, apresentando argila de baixa 

atividade. Os tipos de coberturas vegetais características desta classe são as matas 

mesofíticas e as manchas de cerradão. 

  d) Chernossolo Háplico: são solos com pedogênese pouco avançada,  

moderadamente ácidos e fortemente alcalinos, com argila de atividade alta. Na 
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região de estudo (Figura 31) ocupa cerca de 0,5% da área. Recobrem rochas 

calcissilicáticas do Complexo Anápolis-Itauçu, associada ao Planalto Rebaixado e 

apresentam relevo de padrão plano a suave ondulado.  

 

• Grupo II – Cambissolo, Neossolo Litólico e Plintossolo 

 
  a) Cambissolo Háplico (Cb): são solos com pedogênese pouco avançada, 

evidenciada pela fraca estruturação do solo e por horizonte B incipiente. Na maioria 

das vezes são associados às encostas convexas dos morros, em áreas de relevo 

movimentado. Esta classe de solos aparece na região de estudo principalmente nas 

litologias do Grupo Araxá e, raramente, nas unidades do Complexo Anápolis-Itauçu. 

Ocupam cerca de 15% da área de estudo (Figura 31) e estão  sempre associados 

aos relevos ondulados a forte ondulados, dos compartimentos Depressão do Meia 

Ponte, Planalto Dissecado e Residuais de Aplainamento. Apresentam rochosidade 

muito comum e localmente pedregosidade. O recobrimento típico desses solos  é o 

campo limpo e o campo sujo. 

  b) Plintossolo Pétrico: são solos evoluídos que apresentam horizonte B 

litoplíntico. São geralmente mal drenados; possuem coloração bem variada, com 

presença ou não de mosqueados de cores alaranjadas a vermelhas, acima do 

horizonte plíntico. São solos predominantemente ácidos. Na região de estudo, o 

plintossolo pétrico vermelho-amarelo corresponde a menos de 0,5% da área (Figura 

31), restringindo-se às unidades do Grupo Araxá. Esses solos ocorrem associados 

ao Planalto Rebaixado, em áreas com relevo plano ou suave ondulado. A vegetação 

que recobre esta pequena área compõe-se de campo limpo e pastagens. 

  c) Neossolo Litólico: são pouco espessos não possuindo horizonte B 

diagnóstico; apresentam o horizonte A sobreposto ao saprolito, podendo admitir um 

horizonte B em início de formação cuja espessura não satisfaz a outros tipos de 

horizonte B diagnósticos. Este solo recobre cerca de 2,5% da área de estudo e está 

associado ao compartimento geomorfológico Planalto Dissecado, com relevo 

ondulado a fortemente ondulado, ocorrendo nos quartzitos do Complexo Anápolis-

Itauçú e Grupo Araxá. A vegetação característica de recobrimento desses solos é o 

campo limpo. 
 
• Grupo III – Neossolo Flúvico e Gleissolo 
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  a) Neossolo Flúvico: são solos derivados de sedimentos aluviais com 

horizonte C diretamente sotoposto ao horizonte A. Os neossolos flúvicos, são 

encontrados na região de Goiânia, na Depressão do Meia Ponte, podendo aparecer 

manchas de gleissolos associadas (Figura 31). As matas de galerias são 

características de recobrimento vegetal dos neossolos flúvicos e gleissolos. 

  b) Gleissolos: são solos pouco drenados, com perfil profundo e geralmente 

ricos em matéria orgânica.  São encontrados comumente apenas em manchas junto 

a nascentes ou ao longo dos cursos d’água.  Ocupam aproximadamente 3,5% da 

região de Goiânia (Figura 30). Ocorrem sempre em associação com os neossolos 

flúvicos, entretanto, ao longo de certos córregos, esta classe de solo apresenta 

ampla dominância. Esses solos, quando se apresentam permanentemente 

saturados, a vegetação que o recobre são gramíneas e arbustos, podendo estar 

associados a campos de murunduns. Quando a propriedade de hidromorfismo é 

atenuada, podem-se observar faixas estreitas ao longo das drenagens, recobertas 

por vegetação arbustiva típica das matas ciliares. 

 

 
Figura 30: Mapa de Agrupamento de Solos da Região de Goiânia. 

Fonte: Goiás (2003, p. 21). 
 
  Em Aparecida de Goiânia, segundo Goiás (2005, p. 23), foram caracterizadas 

as seguintes classes de solos: Latossolos Vermelhos Distróficos; Latossolos 
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Vermelho-Amarelos Distróficos; Cambissolos Háplicos Ta Distróficos; Gleissolos 

Háplicos Distróficos; Neossolos Flúvicos Tb Eutróficos; Neossolos Quartzarênicos 

Órticos; Neossolos Litólicos Distróficos/Psamíticos; Organossolos Mésicos; e 

Plintossolos Pétricos Concrecionários Distróficos. 

  Os Latossolos foram subdivididos nas seguintes subordens: Latossolos 

Vermelhos Distróficos (LVd) e Latossolos Vermelho-Amarelos Distróficos (LVAd). 

Segue-se a descrição das características dos solos evidenciados em Aparecida de 

Goiânia, conforme Goiás (2005): 

 
• Latossolos 

 
  Latossolos Vermelhos Distróficos (LVd): são solos permeáveis , o que 

favorece não só a uma maior resistência natural aos processos erosivos, mas 

também ao avanço no estágio de intemperização; apresentam textura argilosa, em 

relevos plano a suave ondulado da Unidade Geomorfológica da Região das 

Chapadas em Aparecida de Goiânia (Figura 31) . Possuem geralmente declividade 

inferior a 8%, associados à vegetação de campo cerrado e condição erosiva 

praticamente nula. O material de origem desses solos ocorre associado a xistos.  

  Latossolos Vermelho-Amarelos Distróficos (LVAd): esses solos, na maioria 

dos casos ocorrem  adjacentes à classe dos Latossolos Vermelhos (LV). São 

evidenciados mais frequentemente nos rebordos de chapada e dispersores de água, 

em superfícies planas e vertentes com declividades entre 5 e 10%. A vegetação que 

os recobre é o cerrado sensu stricto, campo limpo e campo sujo. Em Aparecida de 

Goiânia este solo é decorrente da pedogênese em xistos quartzosos do Grupo 

Araxá. Diferenciam-se dos Latossolos Vermelhos Distróficos (LVd) por apresentarem 

suprimento de óxidos de ferro menor, acarretando em colorações mais amareladas, 

drenagem moderada e boas condições de aeração. 

  Cambissolos Háplicos Ta Distróficos (Cxvd): ocorrem preferencialmente nas 

vertentes e encostas com declividades mais elevadas, em relevos movimentados. A 

baixa permeabilidade dos solos e moderada declividade do terreno, onde são 

evidenciados, em Aparecida de Goiânia acentuam os processos erosivos (Figura 

31). 
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  Neossolos (R): no município de Aparecida de Goiânia ocorrem os Neossolos 

Quartzarênicos Órticos, os Neossolos Flúvicos Tb Eutróficos e os Neossolos 

Litólicos Distróficos/Psamíticos. 

  a) Neossolos Quartzarênicos Órtico (RQo): ocorrem diretamente relacionados 

ao ambiente de Rebordo da Serra das Areias, onde são evidenciados sobre 

quartzitos do Grupo Araxá (Figura 31) e no sopé das encostas íngremes em que 

ocorrem afloramentos destas rochas. São caracterizados como solos minerais, 

pouco desenvolvidos (imaturos), profundos, excessivamente drenados e porosos. 

Além da expressiva profundidade, normalmente apresentam como propriedades: 

grãos simples, estrutura fraca, elevada permeabilidade, alta condutividade hidráulica 

e alta suscetibilidade à erosão. 

  b) Neossolos Flúvicos Tb Eutróficos (RUbe): trata-se de solos aluviais que 

ocorrem frequentemente em regiões de relevo plano, ao longo das principais 

drenagens, associados à vegetação de mata-galeria ou ainda, em calhas de 

drenagem em áreas de topografia movimentada (Figura 32). São solos pouco 

desenvolvidos e originados de sedimentos provenientes dos rios, estando 

geralmente associados às planícies aluvionares. 

  c) Neossolos Litólicos Distróficos/Psamíticos (RLd/q): são solos que ocorrem 

no município de Aparecida de Goiânia sobre os afloramentos rochosos de quartzito 

e quartzo xisto da Serra das Areias. 

  d) Neossolos Litólicos Distróficos/Psamíticos (RLd/q): em Aparecida de 

Goiânia esses solos ocorrem sobre os afloramentos rochosos de quartzito e quartzo 

xisto da Serra das Areias (Figura 31). 

  e) Organossolos (O): são solos, comumente, pouco evoluídos, ácidos, com 

alta capacidade de troca de cátions e baixa saturação por bases, aparecendo em 

locais de relevo plano a deprimido, com vegetação de porte herbáceo e arbustivo 

(EMBRAPA, 1999, apud GOIÁS, 2005). 

  f) Gleissolos Háplicos Distróficos (Gxd): na região de Aparecida de Goiânia 

esses solos apresentam-se como solos pouco desenvolvidos, imperfeitamente 

drenados a muito mal drenados. Podem ser encontrados em frações do terreno mais 

rebaixadas, constituindo pequenas depressões, adjacentes aos cursos d’água e nos 

rebordos de chapadas junto às nascentes (Figura 31). 

  g) Plintossolos Pétricos Concrecionários Distróficos (FFcd): esses solos 

podem aparecer associados a relevo plano a suave ondulado, vegetação de campo 
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limpo e áreas com drenagem deficiente. São encontrados em áreas com  oscilação 

do lençol freático, juntamente com a dificuldade de movimentação vertical da água. 

Constitui-se um tipo de solo pouco profundo e pouco permeável. 

 

 
Figura 31: Mapa de Solos do Município de Aparecida de Goiânia. 

Fonte: Goiás (2005, p. 24). 
 
5.2.7 Hidrogeologia 

 

Segundo Goiás (2003, p. 58), observa-se na região de Goiânia a presença de 

dois tipos de domínios aquíferos (Figura 32): o Domínio Poroso, caracterizado por 

sistemas com porosidade intergranular e média de vazões menores que 500 L/h; e o 

Domínio Fraturado, associado a reservatório em rochas, onde a porosidade é do tipo 

secundária fissural (juntas, fraturas, falhas, zonas de cisalhamento e sua 

associação) e, as médias de vazões variam em torno de 3100 a 3800 L/h. 

O Domínio Poroso, conforme Goiás (2003, p. 59, 63 e 64), foi subdividido em 

Sistema I, II e III.  
 

• Sistema I: caracterizado por grandes espessuras (>5 metros) e condutividade 

hidráulica moderada a elevada. 

• Sistema II: caracterizado por pequenas espessuras (comumente menores que 

1 metro, podendo alcançar 2,5 metros) e, condutividade hidráulica baixa a 
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moderada, sendo que os valores mais elevados encontrados são decorrentes 

da presença de fase pedregosa ou de linhas de pedras em profundidade. 

• Sistema III: caracteriza-se por ocupar áreas inundáveis e com elevado risco a 

contaminação e, em geral, com condutividade hidráulica muito alta. 

 

 
Figura 32: Mapa Hidrogeológico da Região de Goiânia e Aparecida de Goiânia. 

Fonte: Goiás (2003, p. 107). 
 

  Segundo Goiás (2003, p. 66, 67, 68) o domínio fraturado em Goiânia pode ser 

dividido nos sistemas Araxá e Granulito. 

 
• Sistema Aquífero Araxá: composto essencialmente por xistos, com reduzidas 

lentes de quartzitos ou quartzo xistos. São considerados aquíferos 

descontínuos, livres, anisotrópicos, com condutividade hidráulica média muito 

baixa e com condutividade hidráulica da zona fraturada, que pode alcançar a 

ordem de grandeza de /seg. 

• Sistema Aquífero Granulito é constituído por rochas de alto grau metamórfico 

correspondentes ao Complexo Anápolis-Itauçu, compondo aquíferos de meio 

fissurado. Os aquíferos apresentam-se livres, descontínuos lateralmente e, 

com condutividade hidráulica média a baixa. A média das vazões é de 3.200 

L/h. 
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CAPÍTULO IV. APLICAÇÃO DO MÉTODO NO ENTORNO DO CÓRREGO 
MINGAU, EM GOIÂNIA, GOIÁS 

 
 

6 AVALIAÇÃO OTIMIZADA DE RISCO AMBIENTAL NO CÓRREGO MINGAU, EM 
GOIÂNIA, GOIÁS. 

 

  Com o objetivo de testar a eficácia do novo método, o mesmo foi aplicado no 

córrego Mingau, onde já foram realizados estudos de Avaliação de Risco Ecológico 

por Assunção (2002, 2005 e 2007), adotando o método de Faria (1983).   
 

6.1 Meio Socioeconômico 
 
6.1.1 Descrição da área 

 

- Localização  

 

  O bairro Parque Amazônia está localizado na região sul de Goiânia limitando-

se a leste com os bairros: Serrinha, Jardim das Esmeraldas e Vila Brasília (bairro do 

município vizinho de Aparecida de Goiânia); ao norte com o Jardim América e o 

bairro Nova Suíça; a oeste, com o Jardim Atlântico e Vila Rosa; e ao sul com o 

residencial Taynan, Vila São Tomaz e Setor dos Afonsos (ASSUNÇÃO, 2002, p. 53). 

  O córrego Mingau nasce no bairro Parque Amazônia, localizado na região 

sudoeste de Goiânia, atravessa-o para unir-se ao córrego Serrinha, no trecho 

situado entre a Rua Anacá, Avenida C-107, Avenida C-177 e Rua Açaí. Após o 

córrego Mingau se unir ao córrego Serrinha, unem-se ao córrego Cascavel que, por 

sua vez, despeja suas águas no ribeirão Anicuns, afluente em primeiro grau do rio 

Meia Ponte. Esse rio, contribuinte da bacia do Paranaíba, é considerado um dos 

principais corpos d’água do município goianiense e entorno, ressaltando a 

necessidade da preservação das margens e nascentes, bem como do uso 

sustentável das águas do córrego Mingau.  

  



 135

- Estrutura de uso e ocupação do solo 

 

 O processo de ocupação antrópica e urbanização no entorno do córrego 

Mingau se deu de maneira desordenada, apesar da vigência dos instrumentos de 

controle do espaço urbano, não foram tomadas as devidas precauções com as 

áreas de preservação permanente, nascentes e demais formas de vegetação natural 

no seu entorno. As chácaras que foram, de acordo com o plano inicial do loteamento 

do Parque Amazônia, projetadas para implantação no local previstas para 

apresentarem entre 2.500 e 7.000 m², atualmente encontram-se subdivididas.  

Esse processo de ocupação do solo na área de estudo vem se modificando 

ao longo dos tempos. Até 2005 essas chácaras eram habitadas, em sua grande 

maioria, por pessoas de baixa renda, sendo que foram subdivididas com até quatro 

moradias diferentes. Percebe-se, na atualidade uma mudança no cenário de 

ocupação do solo no entorno do córrego Mingau: as chácaras vem se transformando 

em condomínios fechados. Em três chácaras foram construídos condomínios 

residenciais de casas geminadas. Um dos condomínios apresenta 26 casas, outro 

comporta 50 residências e, outro com 32. 

  Para a avaliação dos aspectos socioeconômicos foram tomados os itens uso 

e ocupação do solo, saúde pública, escolaridade, infraestrutura e economia da 

população residente no entorno do córrego Mingau.   

   Para uso e ocupação do solo foi realizada uma pesquisa de campo com 

anotação dos dados levantados, expressos sob a forma de um mapa (Figura 34). 

 Os usos existentes no entorno do córrego foram mapeados após verificação 

in loco. Tornou-se visível a apropriação da natureza remanescente, constatando-se 

invasão dos fundos de vale, edificações em Áreas de Preservação Permanente, 

retirada da mata ciliar nativa, lançamento de esgoto clandestino, captação de água 

do córrego para irrigação de campos esportivos, lixo doméstico no manancial, cultivo 

de hortaliças e até invasão de área pública. As atividades evidenciadas são: lazer 

(chácara Fenícia, clube Sindigoiânia e Aldeia’s Eventos); habitações; comércio e 

serviços (estacionamento e oficina de pintura e funilaria de veículos); horticultura, 

conforme Figura 34). 

 
  Segue-se a descrição das atividades antrópicas verificadas em pesquisa de 

campo. 
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· Lazer 
 
  Os lotes 84, 85, 86, 87, 88, 89 e 90, correspondem ao Clube SindiGoiânia, 

pertencente ao Sindicato dos Servidores da Prefeitura Municipal de Goiânia. A 

propriedade é rica em nascentes. Nas proximidades dos locais em que  o lençol 

freático é aflorante,  o solo permanece saturado durante a maior parte do ano. Essas 

áreas exercem papel fundamental na manutenção da biota ribeirinha, funcionando 

como local de pouso para a avifauna, atuando como refúgio, abrigo, fonte de alimento 

e local de reprodução para a fauna terrestre e aquática. Mesmo assim, o ambiente foi 

completamente descaracterizado por ações antrópicas, principalmente no que diz 

respeito à destruição da vegetação natural que é a principal responsável pela 

proteção dos mananciais. Várias irregularidades foram observadas dentro da 

propriedade: 

 
• não isolamento da área de nascente, que é frequentada por animais e 

pessoas, promovendo o pisoteamento do solo e provável contaminação 

das águas subterrâneas; 

• desvio de nascente para a implantação de pequenos tanques e uma 

represa, o que resulta na degradação da paisagem, comprometendo a vida 

aquática; 

• utilização de água de nascente para abastecimento de piscinas; 

• utilização, por meio de conjunto motor bomba, do manancial para irrigação 

do pátio; 

• o sistema utilizado para a destinação final do esgoto gerado no local é o de 

fossas sépticas com sumidouro, que é insuficiente, tendo em vista o 

volume deste resíduo gerado; 

• lançamento de água servida no córrego Mingau; 

• cota altimétrica dos sanitários e lanchonete do clube inferior à da tubulação 

de esgoto da rede pública, sendo necessário o seu bombeamento. 

 
   Esses fatores alteram de maneira significativa o equilíbrio ecológico. Além 

disso, o uso de água subterrânea para o abastecimento das piscinas, quando em 

período de estiagem, pode contribuir para o esgotamento do manancial.  
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  Os lotes 79 e 80 apresentam um espaço de locação para festas - Aldeia’s 

Eventos, onde podem ser evidenciadas várias nascentes. 

  O lote 64 apresenta um campo esportivo gramado, tendo sido retirada toda a 

mata ciliar. 
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Figura 33: Mapa de uso e ocupação do solo no entorno do córrego Mingau – setembro/2010 
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  Os lotes 70,71, 72,73, 74, 75,76, 81, 82, 83, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 

101, 105, 106, 107, 108, 112, 113 são todos ocupados por habitações. Os lotes 73, 

93, 100 foram desmembrados e construídas casas geminadas; nos lotes 70, 71, 72, 

91 e 92  encontram-se pequenas casas de baixa renda; os de número 74,75, 76, 82, 

95, 96, 97, 98, 105 e 106 apresentam mais área permeável do que impermeável, 

porém os lotes 97 e 98 promovem a criação de cavalos; os lotes 99 e 100 são 

residências de alta renda; nos lotes 81, 83, 107 e 108 foram construídos condomínios 

fechados de residências geminadas. 

  A área estudada, com exceção dos lotes localizados na avenida C-107, possui 

fornecimento público de água e coleta de esgoto, porém muitos ainda utilizam 

cisternas e fossas negras a céu aberto. As fossas negras infiltram no solo através de 

sistemas de absorção, oferecendo risco de contaminação do lençol freático e do 

manancial. Foram encontradas fossas negras geralmente localizadas muito próximas 

ao corpo d’água e também de cisternas. No lote 92 foi evidenciada uma fossa negra 

aberta, localizada a menos de 5 m do córrego, expondo pessoas, principalmente 

crianças, ao risco de caírem dentro dela, se afogarem e contaminarem.  

 

· Comércio e serviços 

 
  Evidencia-se no lote 94 uma oficina de pintura e funilaria de veículos, 

localizada em área, segundo a Lei 171 (GOIÂNIA, 2007), considerada ZPA - Zona 

de Proteção Ambiental e, conforme pesquisa de avaliação da qualidade da água do 

córrego Mingau realizada por Assunção (2002, p. 81), foi constatada a presença de 

óleos e graxos num ponto localizado à montante do local da oficina.  

  Nos lotes 77 e 78 encontra-se em funcionamento um estacionamento de 

veículos, provavelmente para atender as pessoas que venham a frequentar o 

espaço de festas - Aldeia’s Eventos. 

 
· Horticultura 

 
  Nos lotes 65 e 66, situados próximos à confluência do córrego Mingau com o 

Serrinha, local em que o córrego apresenta uma grande cratera causada pela 

erosão, pode-se evidenciar a presença de horticultura, localizada em área de 

preservação ambiental. Os moradores desta chácara promoveram a total retirada da 
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mata ciliar; utilizam-se da aplicação de fertilizantes no solo e agrotóxicos nas 

hortaliças, com o objetivo de melhorar a sua produtividade agrícola, que resulta no 

carreamento de nutrientes - nitrogênio, fósforo e potássio – para os mananciais, 

através do escoamento superficial ou da infiltração da água. Esses elementos, 

quando em teores elevados, podem provocar problemas ambientais, tais como: 

 
• modificação das propriedades químicas e físicas do solo; 

• perda da camada do solo por erosões laminares decorrentes de práticas 

inadequadas de manejo; 

• perda de solo por erosões lineares (sulcos e ravinas); 

• contaminação do solo e das águas superficiais e subsuperficiais pelo uso 

indiscriminado e sem controle de agrotóxicos, adubos e corretivos. 

 
  A irrigação das hortaliças é realizada por meio de água proveniente de poço 

raso.  

  Assim, aplicando  o  método  proposto  neste  trabalho  e  considerando  a 

Tabela 15, que hierarquiza os níveis de uso e ocupação do solo, considera-se que o 

córrego Mingau e entorno apresenta nível 5, por apresentar ocupação antrópica em 

Área de Preservação Permanente, estando em desacordo com a legislação vigente, 

pela pouca cobertura vegetal de médio porte, com predomínio da cobertura de baixo 

porte e ainda, intensa atividade antrópica, inclusive com usos considerados em 

desacordo com a legislação local (horticultura e oficina mecânica), e ainda devido à 

impermeabilização do solo e pela não salvaguarda da área de preservação 

ambiental. 

 

- Aspectos infraestruturais 

 

· Água 

 
O entorno do córrego Mingau, com exceção da Av. C-107 é abastecido com 

água da rede pública – SANEAGO. Porém, no questionário aplicado aos moradores 

no entorno do córrego, das 22 pessoas entrevistadas, apenas 3 moram na Av. C- 

107, mas 13, ou 59,09%, relataram usarem água proveniente de poço raso e para a 

qualidade desta água estabeleceram notas, conforme Tabela 15.  
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Tabela 14: Níveis de uso e ocupação do solo no entorno do córrego Mingau, bairro Parque Amazônia, 
Goiânia, Goiás 
 

Nível Intensidade Características 

5 Forte 

- cobertura vegetal de baixo e médio porte 
- intensa atividade antrópica 
e/ou 
-ocupação em Área de Preservação Permanente 
-ocupação em áreas de nascentes 

4 Moderado a Forte 
- cobertura vegetal de baixo e médio porte 
- moderada atividade antrópica 

3 Moderado 
- cobertura vegetal de baixo e médio porte 
- atividade antrópica muito reduzida 

2 Fraco 
- cobertura vegetal de porte alto a médio 
- atividade antrópica muito reduzida 

1 Nulo - espelhos d’água e várzeas 
Fonte: Adaptado de Salomão (2007, p. 242) e Bertoni & Lombardi Neto (1985, apud SALOMÃO, 
2007, p. 239). 

 
Tabela 15: Notas atribuídas pelos moradores referentes à qualidade da água de poços rasos no 
entorno do córrego Mingau, bairro Parque Amazônia, Goiânia, Goiás (ano 2010) 
 

Nota Nº de moradores % 
0 0 0 
1 0 0 
2 0 0 
3 0 0 
4 0 0 
5 1 4,54 
6 1 4,54 
7 1 4,54 
8 2 9,09 
9 4 18,18 

10 4 18,18 
Não opinaram 9 40,90 

   

  Dos 13 questionados que afirmaram usar água de poço raso, 3 pessoas, ou 

13,62%, conferiram nota menor que 8 e, 4 pessoas, ou 18,18% atribuíram nota 9 e 4 

pessoas, ou 18,18% imputaram nota 10. Os que não opinaram, em número de 9, ou 

40,90%, não utilizam água de poço raso. 

  Assim, há disponibilidade de oferta de água e as notas atribuídas à qualidade 

da água dos poços rasos variam entre boa e ótima, de acordo com a opinião dos 

questionados. 
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· Esgoto (coleta e tratamento) 
 
  O entorno do córrego Mingau, com exceção da av. C-107 é abastecido com 

coleta de esgoto da rede pública – SANEAGO, sem tratamento prévio. Porém, 

observa-se em muitos lotes a utilização de fossas negras, fossa séptica no clube 

SindiGoiânia e, em todos os três pontos de dissipação de água pluvial encontrados 

durante todo o percurso do córrego presencia-se o lançamento indiscriminado de 

esgoto nas águas do córrego. Esse lançamento também é presenciado em vários 

lotes, de maneira completamente aleatória. Na rua Anacá, evidencia-se ainda o 

constante vazamento do sistema de esgoto público, o que fatalmente corre para as 

águas do córrego. 
 
· Energia elétrica: todo o bairro possui energia elétrica. 
   
· Vias pavimentadas 
 
  Todas as vias do bairro encontram-se pavimentadas. Há que se considerar a 

grande diferença de cota altimétrica entre o fundo de vale do córrego Mingau e o seu 

entorno; as linhas de drenagem da região vertem todas na direção do córrego, que 

recebe grande volume de enxurrada proveniente dos bairros vizinhos; assim, toda a 

receptação de água pluvial proveniente do entorno é direcionada aos pontos de 

dissipação. Esses pontos recebem volumes de água acima da capacidade de 

escoamento, o que causa a sua total destruição em todos os períodos chuvosos;  

fato que  já ocasionou a degradação da mata ciliar, mudança no leito natural do 

córrego e significativa erosão das margens.  
 
· Transporte coletivo 
 
  O bairro todo é servido pelo transporte coletivo implantado no município, que 

na opinião dos moradores, deixa muito a desejar em termos de qualidade. 

 
· Coleta de lixo 
 
  A Prefeitura de Goiânia vem implementando o sistema de coleta seletiva no 

município. No entorno do Mingau, o caminhão de lixo orgânico (lixo molhado) faz a 

coleta duas vezes na semana e, uma vez na semana, do lixo reciclável (lixo seco), 

sendo que este, ao passar, aciona uma suave música, lembrando aos moradores de 

levarem para fora seus resíduos. No questionário aplicado aos moradores do local, 
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uma das perguntas se referia à nota que o questionado atribuía à infraestrutura - 

transporte coletivo, energia elétrica, coleta de lixo, serviço de água e esgoto - no 

bairro, conforme Tabela 16.  

  Observa-se que, de maneira geral, os moradores estão satisfeitos com a 

infraestrutura no bairro, pois apenas 1 morador, 4,54% atribuiu nota 0; 3 moradores, 

ou 13,63% conferiram nota 5; 1 morador, 4,54% imputou nota 6; 2 moradores, 

9,09% atribuíram nota 7; 4 moradores, 18,18% imputaram nota 8; 2 moradores, 

9,09% conferiram nota 9 e, 9 moradores, ou 40,90% da população, atribuíram nota 

10. 
 

Tabela 16: Notas atribuídas pelos moradores para a infraestrutura do bairro Parque Amazônia, 
Goiânia, Goiás (ano 2010) 
 

Nota Nº de moradores % 
0 1 4,54 
1 0 0 
2 0 0 
3 0 0 
4 0 0 
5 3 13,63 
6 1 4,54 
7 2 9,09 
8 4 18,18 
9 2 9,09 

10 9 40,90 
Não opinaram 0 0 

 

  Seguindo o método proposto, foi realizada a Tabela 17, que hierarquiza os 

níveis de risco dada a presença ou ausência dos recursos infraestruturais no entorno 

do córrego Mingau. 

 
Tabela 17: Níveis hierárquicos de risco de danos à infraestrutura no entorno do córrego Mingau, 
bairro Parque Amazônia, em Goiânia, Goiás 
 

Nível de risco de 
danos Intensidade Fator Presença do serviço 

público 
5 Forte Água sim 
4 Moderado a Forte Energia eletrica sim 
3 Moderado Esgoto não 
2 Fraco Serviços urbanos sim 
2 Fraco Drenagem urbana não 
1 Nulo Vias pavimentadas sim 

 
  De acordo com o método proposto, para este indicador verifica-se a presença 

e ausência de cada recurso. A ausência do mesmo o faz participar dos níveis de 
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risco de danos. Esses níveis são somados, de acordo com os valores pré-

estabelecidos para cada fator e dividido por 3. Assim, para o entorno do córrego 

Mingau, obtivemos:  

 
 = 2, é o nível de risco de danos à infraestrutura no entorno do córrego 

Mingau. 
 
  O recurso água é disponível à população do entorno do córrego Mingau, 

entretanto algumas pessoas preferem usar água de cisterna, por medida de 

economia. Assim, este fator não é considerado como risco. 

  O sistema de drenagem urbano existente no entorno do córrego é 

completamente precário e ineficiente, expondo a população a riscos de enchente e 

inundação; assim foi considerado nível 2. Energia elétrica, serviços urbanos e vias 

pavimentadas são recursos disponíveis no local de estudo; sua ausência ou baixa 

qualidade pode representar níveis de risco 4, 2 e 1 respectivamente. 

  No entorno do córrego Mingau foram evidenciadas fossas negras a céu 

aberto e bem próximas ao manancial, o que representa risco de contaminação. 

Também foi constatado no local de estudo grande quantidade de lançamento de 

esgoto doméstico no manancial, demonstrando a precariedade do sistema de coleta 

e tratamento do esgoto para o local de estudo. Assim, o recurso esgoto foi 

considerado nível de risco 3, intensidade moderada. 

  Para obtenção dos resultados esperados para este item foram, no 

questionário aplicado, contempladas questões para a avaliação dos indicadores: 

saúde pública, nível de escolaridade da população, aspectos econômicos e 

percepção ambiental (aspectos relacionados ao solo, ao clima, mesoclima, 

microclima, preservação da vegetação natural, qualidade da água do córrego). 

  A verificação de saúde pública foi realizada em termos de qualidade; para 

escolaridade, procurou-se determinar o nível apresentado pela população local; os 

aspectos econômicos foram avaliados no sentido de determinar se a população é 

economicamente ativa ou não e, no item infraestrutura observou-se se o local é 

abastecido por água, esgoto e energia da rede pública, se o esgoto é tratado, se as 

vias são pavimentadas e se o local apresenta os serviços de transporte coletivo e 

coleta de lixo. Para tanto,  foi elaborado um questionário (Anexo) e aplicado nos 

moradores residentes no entorno do córrego Mingau entre 20 e 23/08/2010.  
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  Para o universo de 50 lotes existentes no entorno do córrego Mingau, foram 

conseguidas 22 amostras, conforme Tabela 18. As pessoas entrevistadas eram 

inicialmente convidadas a responder o questionário. Algumas aceitaram, outras não 

se dispuseram por incredulidade nos processos de mudança, outras por receio de 

exposição. 

 
Tabela 18: Informações gerais dos moradores questionados no Bairro Parque Amazônia, Goiânia, 
Goiás (ano 2010) 
 

Morador Sexo 
Data 

nascimento 
Local de 

nascimento 
Estado 

civil 

Tempo 
residência 

local 
Profissão 

1 Fem 22/12/1940 Anápolis - GO Viúva 38 anos Doméstica 
2 Masc 15/09/1969 Canápolis - BA Casado 23 anos Auxiliar de vendas 

3 Masc 22/02/1931 Ituiutaba - MG Casado 
1 ano e 8 

meses 
Lavrador 

4 Fem 24/03/1962 Edeia - GO Casada 27 anos Lar 
5 Masc 08/06/1974 Goiânia - GO Casada 3 anos Diretor administrativo 

6 Masc 21/11/1953 
Belo Horizonte - 

MG 
Casado 22 anos Engenheiro 

7 Fem 31/03/1976 Goiânia - GO Casada 5 anos Empresária 

8 Fem 01/12/1981 
Presidente 

Olegário - MG 
Solteiro 12 anos Lar 

9 Fem 20/01/1928 Tupaciguara - MG Viúva 24 anos Lar 
10 Fem 11/12/1980 Caxias - MA Casada 2 anos Estudante 
11 Fem 02/03/1983 Goiânia - GO Solteira 5 anos Lar 
12 Masc 19/10/1981 Prata - MG Solteiro 1 ano Pastor 
13 Masc 01/02/1985 Goiânia - GO Casado 1 ano Operador de máquinas 

14 Fem 07/01/1992 
Aparecida de 
Goiânia - GO 

Casada 1 ano Lar 

15 Fem 17/09/1984 Grajaú - MA Casada 13 anos Lar 
16 Masc 05/11/1972 Não relatou Casado 2 anos Bibliotecário 
17 Fem 07/01/1966 Goiânia - GO Casada 30 anos Feirante 
18 Fem 03/06/1989 Divinópolis - GO Solteira 15 dias Estudante 
19 Fem 05/10/1993 Goiânia - GO Solteiro 3 anos Estudante 
20 Fem 21/05/1958 Anicuns - GO Casada 2 anos Professora 

21 Masc 29/12/1979 
Belo Horizonte - 

MG 
Casado 

1 ano e 3 
meses 

Cirurgião dentista 

22 Fem 27/07/1976 
Campo Mourão - 

PR 
Casada 10 meses Estudante 

 
  Observa-se que, dos 22 questionados, somente 6 são de Goiânia, ou seja, 

27,2% dos moradores. Dos entrevistados, 10 pessoas, ou 45,45% residem no local 

entre 0 e 2 anos; 4 pessoas, ou 18,18 % residem entre 2 e 5 anos; nenhum 
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entrevistado reside entre 5 e 10 anos; 2 entrevistados, ou 9,09% responderam morar 

no local entre 10 e 15 anos e, 6 questionados, 27,27% relataram residir no local 

entre 15 e 30 anos, demonstrando que o maior índice é o de recém moradores, com 

45,45% e destes, somente 1 é de Goiânia.  

  Em outra questão foi perguntado quantas pessoas residiam na casa, com o 

objetivo de caracterizar a família. O resultado obtido está descrito na Tabela 19. 

 

Tabela 19: Nº de pessoas que moram nas residências questionadas no Bairro Parque Amazônia, 
Goiânia, Goiás (ano 2010)* 
 

Nº de pessoas Nº de moradores % 
1 3 14,28 
2 4 19,04 
3 5 23,80 
4 6 28,57 
5 2 9,52 
6 0 0 
7 1 4,76 

* A soma resultou em 21 moradores porque uma das entrevistas foi com o funcionário do clube 
SindiGoiânia. 

 
 

  Nota-se que a predominância do número de pessoas residentes nas casas 

questionadas é igual a 4, seguido de 3 pessoas, depois 2 pessoas, logo após 1 

pessoa, depois 5 pessoas e, por fim 7 pessoas. Esta amostragem demonstra a 

redução do número de pessoas nas famílias ao longo do tempo. 

  Com o objetivo de realizar o cálculo aproximado do número de pessoas 

residentes no entorno do córrego Mingau, obteve-se a somatória do número de 

pessoas na amostragem de 21 questionados igual a 67; depois, por meio da regra 

de três, tomando como base o número total de lotes, que perfaz 50, obteve-se o 

resultado de 159,52. Assim, estima-se que a população residente no entorno do 

córrego Mingau seja de 160 pessoas, sem contar com as pessoas que ali 

frequentam os estabelecimentos de lazer e festas. 

 Perguntados sobre as fontes das informações por eles adquiridas em primeiro 

lugar ficou a televisão, em segundo lugar os jornais, em terceiro lugar a internet, em 

quarto lugar as revistas e em quinto lugar o rádio, comprovando mais uma vez a 

acessibilidade da televisão à população em geral. 
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  Outra questão foi se o entrevistado gosta de morar no local e comprovou-se 

que, dos 22 entrevistados, 21 responderam que sim e, 1 não respondeu, o que se 

pode considerar satisfação de 100%. 

  Em 2009 foi realizada uma pesquisa no entorno do córrego Mingau 

(ASSUNÇÃO; MIZIARA, 2009) com o intuito de avaliar a percepção de risco que os 

moradores têm em relação aos fatores ambientais. Esta pesquisa foi baseada em 

outra realizada por Assunção (2005) no entorno do córrego Mingau, em que os 

maiores níveis de risco evidenciados ao solo no local se referiam às inundações, em 

locais mais próximos à nascente e, às erosões, à montante do córrego. Na pesquisa 

realizada em 2009 evidenciou-se que a percepção de risco do indivíduo depende 

diretamente da sua experiência de vida e ainda, a população estudada não 

conseguiu relacionar o conhecimento dos sistemas peritos, ou da comunidade 

científica, com os problemas por eles enfrentados cotidianamente. Assim, os atores 

sociais demonstram não perceber os reais riscos a que eles estão expostos. 

  Nesta pesquisa, os moradores foram questionados se o local onde moram é 

considerado por eles um local de risco à sua integridade física: 10 pessoas 

responderam que sim e 11 que não, comprovando mais uma vez a pesquisa 

realizada em 2009 e demonstrando a pouca ligação que as pessoas fazem da sua 

efetiva segurança com os fatores de risco à erosão e inundação (Tabela 20). 
 
Tabela 20: Se o morador questionado considera sua moradia um local de risco à integridade física, no 
entorno do córrego Mingau, no Bairro Parque Amazônia*, Goiânia, Goiás (ano 2010) 
 

Opinião Nº de moradores 
Sim 11 
Não 10 
* Um morador não respondeu 

 

   Outra questão aplicada aos moradores foi referente à qualidade da água do 

córrego Mingau. Foram atribuídas notas de 0 a 10 e os resultados são expressos na 

Tabela 21. 

O resultado das notas foi baixo, pois 31,81% dos questionados conferiu nota 

0; 4,54% atribuíram nota 1; 4,54% imputaram nota 3; 4,54% conferiram nota 4; 

36,36% aferiram nota 5; 9,09% atribuíram nota 6 e 9,09% imputaram nota 7. Os 

itens saúde pública, nível de escolaridade, aspectos econômicos da população, 

percepção ambiental (aspectos relacionados à qualidade do solo, da água, do 
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clima/mesoclima/ microclima e, preservação da vegetação natural), também foram 

contemplados na aplicação dos questionários aos atores sociais no entorno do 

córrego Mingau.  

 
Tabela 21: Notas atribuídas pelos questionados sobre a qualidade da água do córrego Mingau, no 
bairro Parque Amazônia, Goiânia, Goiás (ano 2010) 

Nota Nº de moradores % 

0 7 31,81 

1 1 4,54 

2 0 0 

3 1 4,54 

4 1 4,54 

5 8 36,36 

6 2 9,09 

7 2 9,09 

8 0 0 

9 0 0 

10 0 0 

 

- Saúde pública da população residente  

 

   O bairro Parque Amazônia possui um posto de saúde localizado à Praça 

Senador José R. de Moraes Filho, situado a aproximadamente 600m do córrego. Os 

resultados da pergunta relacionada à qualidade do serviço público de saúde 

oferecido no bairro estão descritos na Tabela 22. 

  Os 7 questionados, ou 31,81% que não opinaram, relataram não utilizar o 

sistema de público de saúde. Dos 68,19% usuários do posto de saúde, apenas 6 

pessoas, ou 27,31% atribuíram nota inferior a 5 e, 9 representantes, ou 40,88% 

atribuíram nota acima de 5. Destes, 22,72%, 5 usuários conferiram nota 8; 1 

morador imputou nota 9 e, 1 morador atribuiu nota 10. 

Observa-se que a qualidade do serviço público de saúde deve ser melhorada 

e acima de tudo, não de maneira específica para o bairro, mas em âmbito nacional. 

Além disso, serviço deve ser destinado a toda a população, tanto a que atualmente 

utiliza o serviço, quanto a que não utiliza. 
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Tabela 22: Notas atribuídas pelos moradores para o serviço de saúde do bairro Parque Amazônia, 
Goiânia, Goiás (ano 2010) 

Nota 
Nº de 

moradores 
% Intensidade 

Nível de risco de 
danos 

0 3  13,63 Forte 5 

1 0  0 Forte 5 

2 1  4,54 Forte 5 

3 1  4,54 Moderado a Forte 4 

4 1  4,54 Moderado a Forte 4 

5 1  4,54 Moderado 3 

6 1  4,54 Fraco 2 

7 0  0 Fraco 2 

8 5  22,72 Nulo 1 

9 1  4,54 Nulo 1 

10 1  4,54 Nulo 1 

Não 

opinaram 
7  31,81   

    

   Conforme o método adotado foram estabelecidas intensidades de risco de 

danos de acordo com as notas atribuídas ao serviço público de saúde e realizando a 

média aritmética obtém-se:  

 
 
Com o arredondamento, o nível de risco de danos ao serviço público de saúde é 
igual a 3. 
 
- Nível de escolaridade da população 

 

  No questionário também foi investigado o nível de escolaridade dos atores 

sociais no entorno do córrego Mingau, como descrito na Tabela 23. 

Os resultados obtidos demonstram que 4,54% dos entrevistados possuem 

Especialização; 18,18% são graduados; 45,45% dos questionados têm ensino 

médio; 13,63% apresentam ensino fundamental completo; 13,63% têm ensino 

fundamental incompleto e 4,54 são analfabetos. Nenhum entrevistado possui 

mestrado ou doutorado. Nota-se que o nível de escolaridade pela amostragem é 

baixo, considerando que apenas 22,72% apresentam escolaridade igual ou acima do 

nível de ensino superior. 
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Tabela 23: Nível de escolaridade dos atores sociais questionados no entorno do córrego Mingau, 
bairro Parque Amazônia, Goiânia, Goiás (ano 2010) 

Escolaridade Nº de 
moradores % Intensidade Nível de risco de 

danos 
Analfabeto 1 4,54 Forte 5 

Ens. Fund. incompleto 3 13,63 Moderado a Forte 4 
Ens. Fund. completo 3 13,63 Moderado 3 

Ens. Médio 10 45,45 Fraco 2 
Ens. Superior 4 18,18 Nulo 1 

Especialização 1 4,54 Nulo 1 
Mestrado 0 0 Nulo 1 
Doutorado 0 0 Nulo 1 

    

 De acordo com este método otimizado, foram estabelecidas intensidades de 

risco de danos conforme a escolaridade apresentada pelos questionados, (Tabela 

24). Aplicando a média aritmética, tem-se:  

 
Arredondando, obtém-se  nível de risco de danos para escolaridade igual a 2. 

 
- Aspectos econômicos da população residente 

 

  O questionário também avaliou a renda familiar da população amostrada e a 

proveniência da fonte de renda, conforme descreve a Tabela 24. A base de 

avaliação foi o salário mínimo e o valor vigente nas datas de aplicação do 

questionário era de R$ 510,00 (quinhentos e dez reais). 

 
Tabela 24: Renda familiar dos questionados residentes no entorno do córrego Mingau, no bairro 
Parque Amazônia, Goiânia, Goiás (ano 2010) 
 

Salários Mínimos Nº de moradores % Intensidade Nível de risco 
Até 1 6 27,27 Forte 5 
1 a 2 3 13,63 Moderado a Forte 4 
2 a 3 5 22,72 Moderado 3 
3 a 5 1 4,54 Fraco 2 
5 a 10 4 18,18 Nulo 1 
Mais de 10 3 13,63 Nulo 1 

 
  Assim, obteve-se que 27,27% da população amostrada recebe até R$ 510,00 

(quinhentos e dez reais); 13,63% dos questionados recebem entre R$ 510,00 

(quinhentos e dez reais) e R$ 1.020,00 (mil e vinte reais); 22,72% dos amostrados 
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recebem entre R$ 1.020,00 (mil e vinte reais) e R$ 1.530,00 (mil, quinhentos e trinta 

reais); 4,54% da população amostrada recebem entre R$ 1.530,00 (mil, quinhentos 

e trinta reais) e R$ 2.550,00 (dois mil, quinhentos e cinquenta reais); 18,18% dos 

atores sociais percebem entre R$ 2.550,00 (dois mil, quinhentos e cinquenta reais) e 

R$ 5.100,00 (cinco mil e cem reais) e apenas 13,63% dos moradores questionados 

recebem remuneração acima de R$ 5.100,00 (cinco mil e cem reais). Nota-se ainda 

que 63,62% dos atores sociais amostrados recebem entre 1 e 3 salários mínimos. 

  Conforme a Secretaria do Planejamento e Desenvolvimento do Estado de 

Goiás - SEPLAN-GO, Superintendência de Pesquisa, Estatística e Informação 

SEPIN (GOIÁS, 2009) – o valor do rendimento médio mensal de todos os trabalhos 

das pessoas de 10 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência da 

pesquisa para o Estado de Goiás em 2007, foi de R$ 884,00 (oitocentos e oitenta e 

quatro reais). De acordo com o método proposto foram estabelecidas intensidades 

de risco de danos de acordo a renda da população, conforme apresenta a Tabela 

25. Aplicando a média aritmética, temos:  
 

, resultado do nível de risco de danos à renda familiar no 

entorno do córrego Mingau. 

 

- Percepção ambiental dos questionados residentes 

 

  Foram previstas no questionário perguntas relacionadas aos aspectos da 

qualidade do solo, da água do córrego, do clima/mesoclima/microclima, de 

preservação da vegetação natural, no intuito de captar a percepção ambiental dos 

atores sociais no entorno do córrego Mingau com base no entendimento de que os 

indivíduos, de maneira geral, percebem, reagem e respondem de forma diversa a 

cada estímulo diferente dado pelo meio em que vivem e, no intuito de avaliar o 

quanto esse indivíduo pode, de maneira consciente, proteger, cuidar do meio e usá-

lo sem prejuízo do mesmo.  

Obteve-se, desta forma, a percepção da qualidade do solo no entorno do 

córrego Mingau, relacionado à existência de erosões, à probabilidade de ocorrência 

de inundações, conforme descreve a Tabela 25. 
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Tabela 25: Notas atribuídas pelos questionados para a qualidade do solo no entorno do córrego 
Mingau, bairro Parque Amazônia, Goiânia, Goiás (ano 2010) 

 

Nota Nº de moradores % 
0 9 40,90 
1 0 0 
2 1 4,54 
3 1 4,54 
4 4 18,18 
5 3 13,63 
6 0 0 
7 0 0 
8 2 9,09 
9 1 4,54 
10 1 4,54 

 

Dos resultados obtidos 40,90% dos entrevistados conferiram nota 0 para a 

qualidade do solo no entorno do córrego Mingau; 4,54% dos questionados 

atribuíram nota 2; 4,54% dos moradores atribuíram nota 3; 18,18% imputaram nota 

4; 13,63% conferiram nota 5; 9,09% imputaram nota 8; 4,54% atribuíram nota 9 e  

4,54% conferiram nota 10. Observa-se que 81,79% dos questionados atribuíram 

nota abaixo de 5 para a qualidade do solo no entorno do córrego Mingau. 

Foi ainda perguntado aos moradores, qual nota atribuíam à água do córrego, 

conforme Tabela 26. 
 

Tabela 26: Nota atribuídas pelos questionados para a qualidade da água do córrego Mingau, bairro 
Parque Amazônia, Goiânia, Goiás (ano 2010) 

 

Nota Nº de moradores % 
0 7 31,81 
1 1 4,54 
2 0 0 
3 1 4,54 
4 1 4,54 
5 8 36,36 
6 2 9,09 
7 2 9,09 
8 0 0 
9 0 0 
10 0 0 

Não opinaram 0 0 
 

  Os resultados das notas foram considerados baixos, pois nenhum 

entrevistado atribuiu nota acima de 8; 2 questionados, 9,09% conferiram nota 7; 2 

questionados, 9,09% aferiram nota 6; 8 moradores, 36,36% atribuíram nota 5; 1 

questionado, 4,54% conferiu nota 4; 1 questionado, 4,54% aferiu nota 3; 1 morador, 

4,54% atribuiu nota 1 e, 7 moradores, ou 31,81%, conferiram nota 0. A percepção da 

qualidade da água do córrego pelos moradores do entorno equivale aos resultados 
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obtidos por Assunção (2002, p. 80), que analisou os aspectos físico-químicos e 

bacteriológicos em 3 pontos deste manancial, em 3 datas diferentes. Os resultados 

obtidos comprovaram a desconformidade em relação aos parâmetros estabelecidos 

pela, então em vigor, Resolução CONAMA 20/86, Portaria MS nº 36/GM de 19/01/90 

e Portaria MS nº 1469 de 29/12/00, em vigência no ano de 2002, quando fora 

realizada a pesquisa: aspecto, cor, presença de Ferro, Fosfatos, odores objetáveis, 

presença de óleos e graxos e ainda de coliformes fecais e totais. 

  Em relação aos aspectos climáticos/ mesoclimáticos/ microclimáticos foi 

questionado aos moradores como eles consideravam os elementos temperatura e 

umidade do ar. Os resultados estão descritos na Tabela 27. 

  As notas relativas aos aspectos climáticos foram consideradas boas, pois 

86,34% dos questionados atribuíram notas acima de 7 para temperatura e umidade 

do ar no entorno do córrego Mingau. Isto se deve ao fato de que, por ser local em 

fundo de vale e próximo à lâmina d’água do córrego e à vegetação ainda existente 

no mesmo, a temperatura e umidade do ar no local situam-se dentro da zona de 

conforto estabelecidas por Olgyay (2002) e adaptado para climas quentes por 

Koenigsberger et al.(1977). 
 

Tabela 27: Notas atribuídas pelos questionados para temperatura e umidade do ar no entorno do 
córrego Mingau, bairro Parque Amazônia, Goiânia, Goiás (ano 2010) 
 

Nota Nº de moradores % 
0 1 4,54 
1 0 0 
2 0 0 
3 1 4,54 
4 1 4,54 
5 0 0 
6 0 0 
7 3 13,63 
8 10 45,45 
9 3 13,63 
10 3 13,63 

 

Por fim, questionou-se aos moradores as notas atribuídas por eles às 

características de preservação da vegetação natural do córrego Mingau. Os 

resultados obtidos estão descritos na Tabela 28. 
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Tabela 28: Notas conferidas pelos questionados para a preservação da vegetação natural no entorno 
do córrego Mingau, bairro Parque Amazônia, Goiânia, Goiás (ano 2010) 
 

Nota Nº de moradores % 
0 1 4,54 
1 1 4,54 
2 2 9,09 
3 0 0 
4 3 13,63 
5 3 13,63 
6 1 4,54 
7 2 9,09 
8 3 13,63 
9 0 0 
10 6 27,27 

 

  Os resultados demonstram que 4,54% dos questionados atribuíram nota 0;  

4,54% imputaram nota 1; 9,09% atribuíram nota 2. Nota-se que o maior número de 

moradores, 15 deles, ou 68,16% dos questionados atribuíram nota acima de 5 à 

preservação da vegetação natural no entorno do córrego. Tal fato deve-se ao fato de 

os entrevistados não saberem a diferença entre uma espécie preservada, ou seja, 

natural daquele meio e, uma espécie adaptada ou introduzida. Assim, ao plantarem 

espécies frutíferas, consideram estar recuperando a vegetação natural.  

 

6.1.2 Hierarquização dos dados obtidos no meio socioeconômico 

 

Com base nos dados obtidos em termos de marco legal, de análise do uso e 

ocupação do solo, da verificação dos aspectos infraestruturais e das características 

relacionadas à escolaridade, economia e saúde pública que refletem a situação atual 

da população, obtidos por meio da aplicação do questionário no entorno do córrego 

Mingau, procedeu-se a hierarquização dos dados para o meio socioeconômico, 

descrito na Tabela 29. 

 
Tabela 29: Hierarquização dos dados do meio socioeconômico, no bairro Parque Amazônia, Goiânia, 
Goiás 

Nível Intensidade Fator 

5 Forte Uso e ocupação do solo 

3 Moderado Saúde pública; 
Aspectos econômicos 

2 Fraco Infraestrutura 
Escolaridade 
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Para análise de uso do solo foram comparadas as evidências observadas no 

entorno do córrego Mingau e conferidas com a Tabela 2. Considera-se o local de 

estudo com intensa atividade antrópica, com usos irregulares de acordo com a 

legislação, como a oficina mecânica, e apresentando cobertura vegetal de baixo e 

médio porte. Para estas características a Tabela 2 prevê intensidade forte e nível 

hierárquico 5.  

Para o nível 3 foram considerados os aspectos de saúde pública, pois, apesar 

da baixa qualidade do serviço oferecido e, por não ser oferecido a todas as classes 

sociais da população, ele é presente; neste mesmo nível hierárquico (nível 3) 

considerou-se os aspectos econômicos, dado que 63,62% dos atores sociais 

amostrados recebem entre 1 e 3 salários mínimos.  

Em terceiro lugar, nível hierárquico 2, foram considerado os atuais sistemas 

de infraestrutura do bairro, principalmente o sistema de captação de águas pluviais e 

o sistema de coleta de esgotos com a utilização de fossas negras pela população. 

Essa situação comprova o baixo nível de escolaridade evidenciado na aplicação do 

questionário (Tabela 23), corroborando a ideia de que os atos de descaso ambiental 

evidenciados com o lançamento indiscriminado de esgoto no córrego são resultado 

da falta de conhecimento da população. 
 

6.2 Meio Físico 
 

  De acordo com o método proposto, avaliação das características dos fatores 

ambientais naturais: águas superficiais, solo, águas subterrâneas e cobertura 

vegetal são realizadas para obter os níveis hierárquicos de risco e aplicação na 

matriz de agregação. Por meio do cruzamento desses resultados com os obtidos no 

meio, obtém-se o risco ambiental no entorno do córrego Mingau. 

 

6.2.1 Águas superficiais 

 

- Avaliação de risco das águas superficiais 

 

   De acordo com o método proposto, a avaliação realizada para o fator 

ambiental águas superficiais é em termos da sua qualidade. Assim, por meio de 

agenciamento de parceria, foram realizadas juntamente com a Secretaria Estadual 

do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Estado de Goiás – SEMARH, coletas 
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sistemáticas de amostras de água em 3 pontos e 3 datas diferentes no córrego 

Mingau. As datas de coleta ocorreram em 23/08/2010, 25/10/2010 e 10/112010; os 

pontos de coleta foram os seguintes (Figura 34): 

Ponto 1: nascente principal localizada no clube SindiGoiânia (16°44'00.67"S 

49°16'39.96" O, atitude=821m); 

Ponto 2: localizado à Av. Terezinha de Morais (16°43'50.52" S 49°16'58.62", 

atitude=805m); 

Ponto 3: localizado no lote 99 (16°43'38,34"S 49°17'12.71", atitude= 787m). 

 

 
Figura 34: Mapa de localização dos pontos de coleta de amostras de água no córrego Mingau, bairro 

Parque Amazônia, Goiânia, Goiás 
Fonte: Google Earth (acesso m 30/03/2011, às 21h). 

 

  Na avaliação da qualidade da água do córrego são utilizados os parâmetros 

estabelecidos pela Resolução CONAMA nº 357/2005. Os resultados obtidos foram 

comparados com os valores de aceitação para consumo humano, que no caso da 

Resolução CONAMA 357/2005 estão qualificados como Classe 2: águas que podem 

ser destinadas ao abastecimento para consumo humano, após tratamento 

convencional; podem ser destinadas à proteção das comunidades aquáticas e à 

recreação de contato primário, tais como natação, esqui aquático e mergulho, 

conforme Resolução CONAMA n° 274 (2000); podem ainda ser destinadas à 

irrigação de hortaliças, plantas frutíferas e de parques, jardins, campos de esporte e 

lazer, com os quais o público possa vir a ter contato direto e ainda, à aquicultura e à 

atividade de pesca.  
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  Os resultados obtidos com a análises das amostras de água feitas pela 

SEMARH obedecem às técnicas preconizadas pelo Standard Methods for the 

Examination of Water and Wastewater, da AWWA (20th edition) e, devem ser 

interpretados como representando parte da composição da amostra no momento da 

análise. Nos 3 pontos amostrados, nas 3 datas diferentes foram evidenciados os 

seguintes parâmetros em desacordo com a legislação: 

  
• Cor: evidenciada em 25/10/2010, no ponto 2, que pode se originar de esgotos 

domésticos, não representando risco direto à saúde; porém a matéria 

orgânica dissolvida responsável pela cor pode gerar produtos potencialmente 

cancerígenos (VON SPERLING, 2011, p. 23); 

• Fósforo: valores em desacordo com a legislação evidenciados no Ponto 2 em 

25/10/2010 e em 10/11/2010. Sua origem pode estar relacionada à 

decomposição de matéria orgânica, dissolução de compostos do solo, 

despejos domésticos, industriais, detergentes, excrementos de animais e 

fertilizantes (VON SPERLING, 2011, p. 33). Os resultados corroboram o 

despejo de esgotos domésticos evidenciados em pesquisa de campo e o 

lançamento indiscriminado de lixo na calha do córrego; foram evidenciados 

restos de animais, plásticos, tecidos e até lâmpada fluorescente. O Ponto 2 

também fica à montante da Oficina de Pintura e Funilaria de Veículos; 

• Oxigênio dissolvido: parâmetro essencial à sobrevivência dos organismos 

aquáticos aeróbios, sendo o principal parâmetro de caracterização dos efeitos 

da poluição das águas por despejos orgânicos (VON SPERLING, 2011, p. 

34); fora evidenciado em desacordo com a legislação as análises obtidas nas 

amostras do Ponto 1 em 23/08/2010 e 25/10/2010 e, no Ponto 2 em 

25/10/2010. Os resultados reforçam os despejos de esgotos domésticos e de 

resíduos evidenciados em pesquisa de campo. 

• pH: indicam a condição de acidez, neutralidade ou alcalinidade da água e sua 

alteração é originária de despejos domésticos, pela oxidação da matéria 

orgânica e de despejos industriais, devido à lavagem ácida de tanques (VON 

SPERLING, 2011, p. 26). O parâmetro foi evidenciado em desacordo com a 

legislação no Ponto 1 em 23/08/2010, que fica à montante do clube 

Sindigoiânia, onde os moradores vizinhos já evidenciaram o despejo nas 
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águas do córrego de esgoto produzido pelo clube em dias de grande 

movimento. 

• Coliformes fecais: o parâmetro é indicador de presença de organismos 

originários do trato intestinal humano e de outros animais (VON SPERLING, 

2011, p. 75), representado pela Escherichia Coli, bactéria do grupo coliforme, 

indicador de contaminação fecal recente e de eventual presença de 

organismos patogênicos. Os resultados evidenciados em desacordo com a 

legislação foram nos Pontos 2 e 3, em 23/08/2010 e no Ponto 3, em 

25/10/2010.  Os dados obtidos corroboram as evidências de despejo 

indiscriminado de esgoto proveniente das residências, clubes e horticultura ao 

longo do córrego.  

 
  Os resultados das análises realizadas no córrego Mingau, por ponto de coleta 

e data, encontram-se discriminados no Quadro 2, onde foram devidamente grifados 

os valores dos parâmetros que se encontram em desacordo com a legislação. 
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Quadro 2: Resultados das Análises físico-químicas e biológicas das águas do córrego Mingau, bairro Parque Amazônia, Goiânia, Goiás em agosto, setembro 
e novembro de 2010. 
 

Resultados das análises 

23/08/2010 25/10/2010 10/11/2010 Parâmetro Unidade de medida Valor de referência 

P1 P2 P3 P1 P2 P3 P1 P2 P3 

Alcalinidade Total mg/L - 1,5 
 

3,5 
 

6,5 
 

6,0 
 

35,0 
 

30,0 
 

6,0 
 

30,0 
 

32,0 
 

Aspecto - - límpido límpido límpido límpido límpido límpido límpido límpido límpido 

Cloretos mg/L 250 mg/L Cl 33 27 23 6,5 4,0 12,5 8,5 7,0 6,5 

Condutividade elétrica μscm-1 - 71,5 57,8 167,0 70,9 101,2 - 80,3 94 99,8 

Cor mg Pt/L ≤ 75 5,0 54,0 26,0 2 362 25 10 29 21 

 a 20°C 
 

mg/L ≤5 prej. 2,90 3,08 RF>RI 1,36 ≤ 2,0 prej. 1,2 0,7 

DQO mg/L - 13,8 3,22 14,4 RF>RI 9,35 < 50 < 5,0 < 5,0 < 5,0 

Dureza mg/L - 18 26 30 RF>RI 40 38,0 16,0 24,0 36,0 

Fósforo mg/L ≤ 0,030 0,01 0,01 0,01 RF>RI 0,13 0,01 0,02 0,04 0,03 

Nitrito mg/L <1,0 0,13 0,20 0,15 0,08 0,26 0,2 0,15 0,19 0,15 

Nitrogênio amoniacal total mg/L 

3,7 p/ pH≤7,5 
2,0 p/ 7,5<pH≤8,0 
1,0 p/ 8,0<pH≤8,5 

0,5 p/ pH>8,5 

0,24 0,28 0,39 0,15 0,32 0,27 0,23 0,23 0,22 

Sabor e odor - Virtualmente 
ausentes NO NO NO - - - NO NO NO 

Oxigênio Dissolvido mg/L > 5 mg/L 1,8 
 

6,8 
 7,4 2,6 5,6 - - 6,8 7,0 

pH  6,0 a 9,0 5,39 6,68 6,8 6,68 7,63 6,7 5,77 7,26 7,69 

Temperatura ambiente °C - 30 30 30 - - - 23 24 25 

Temperatura da amostra °C - 24 22 24 24 25 - 25 23 25 

Turbidez unT ≤ 100 0,0 9,0 9,0 - - 5,0 0,0 11,0 6,0 

Coliformes fecais NMP/100ml <1000 cf/100 ml 
 2,6 x  3,5 x  9,2 x  ≤1,8x10 ≤1,8x10 ≥ 2,4 x 104 ≤1,8x10 ≤1,8x10 ≤1,8x10 

Legenda:                   Valores em desacordo com a Resolução CONAMA 357 (BRASIL, 2005). 
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- Hierarquização dos resultados obtidos com a avaliação de risco das águas 

superficiais 

 
   Os resultados obtidos foram comparados à classe 2 da Resolução CONAMA 

357 (BRASIL, 2005) e evidenciou-se que cinco parâmetros estão em desacordo com 

a mesma. Assim, as águas do córrego Mingau não podem ser destinadas ao 

abastecimento para consumo humano, mesmo após tratamento convencional; não 

podem ser destinadas à proteção das comunidades aquáticas, bem como não podem 

ser utilizadas para recreação humana de contato primário, como natação, esqui 

aquático e mergulho, não pode ser utilizada para a irrigação de hortaliças, plantas 

frutíferas e de parques, jardins, campos de esporte e lazer, o que ocorre no entorno 

do córrego Mingau, não pode ser utilizada pelo homem por contato direto, não pode 

ser utilizada em atividades de aquicultura e de pesca. E ainda, conforme a mesma 

Resolução, para o enquadramento na classe 3 as águas não podem apresentar 

valores de Coliformes excedido um limite de 4.000. Ao aplicarmos esta recomendação 

nos resultados obtidos nas análises das amostras, em se tratando de Coliformes 

fecais, percebe-se que, no Ponto 3 do dia 25/10/2010, está em desacordo. Desta 

forma, não se pode classificar a água do córrego Mingau como classe 3 e sim como 

classe 4, que podem ser destinadas à navegação e à harmonia paisagística. 

  Aplicando os resultados obtidos com as análises das amostras coletadas na 

Tabela 30, temos nível de risco de danos às águas superficiais 4. 
 

Tabela 30: Níveis hierárquicos de risco de danos às águas superficiais no córrego Mingau, bairro, 
Parque Amazônia, Goiânia Goiás 

Nível Características/enquadramento* 

5 
desconformidade em relação às classes 1, 2 , 3 e 4, com características 
capazes de causar efeitos letais ou alteração de 
comportamento, reprodução ou fisiologia da vida humana 

4 classe 4  
3 classe 3 
2 classe 2 
1 águas doces: classe especial e classe 1  

*Baseado na Resolução CONAMA 357 (BRASIL, 2005). 
 
6.2.2 Solo 
 

- Descrição do solo 
 

  De acordo com o Plano Diretor de Goiânia (GOIÂNIA, 2007),  o solo no 

entorno do córrego Mingau é classificado, de maneira geral, como Latossolo-
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Vermelho-Amarelo. Para o estudo mais detalhado do solo no local foram 

determinados 3 pontos para sua classificação: pontos 1, 2 e 3, conforme Figura 35. 
 

 
 

Figura 35: Pontos para classificação do solo no entorno do córrego Mingau, 
bairro Parque Amazônia, Goiânia, Goiás. 

Fonte: Google Earth. Acesso em 05/03/2012, às 16h. 
 

  O Ponto 1, localizado na nascente principal do córrego, coordenadas 

geográficas 16°44'0.89"S; 49°16'39.03"O, apresenta Latossolo Vermelho-Amarelo; 

no Ponto 2, localizado à Av. Terezinha de Morais, coordenadas 16°43'47.73"S; 

49°17'00.64"O o solo foi classificado como Gleissolo; no Ponto 3, situado ao lado do 

lote 68, coordenadas geográficas 16°43'34.31"S; 49°17'18.49"O, o solo classifica-se 

predominantemente como Latossolo Vermelho-Amarelo, com presença também do 

Gleissolo. 

  A caracterização como Latossolo é dada pela idade geológica do terreno e 
pelo processo de intemperização. Assim, Latossolos são solos minerais, não 
hidromórficos, de avançado grau intempérico, fortemente ácidos, característicos de 
regiões tropicais e equatoriais, possuem uma tendência de diminuição da 
condutividade com o aumento da profundidade. Os Latossolos Vermelhos são 
geralmente compostos por quantidades variáveis de óxidos de ferro e alumínio, 
argilas com estrutura mineral 1:1, quartzo e outros minerais resistentes ao 
intemperismo, apresentando baixa capacidade de troca catiônica e expressiva 
atuação do processo de ferralitização (GOIÁS, 2003 p. 88).  
  Os Gleissolos são solos com deficiência de drenagem, geralmente ricos em 
matéria orgânica e comumente presentes próximo a nascentes ou ao longo dos 
cursos das drenagens (GOIÁS, 2006, p. 97). 



 162

- Avaliação de risco ao solo 
 

  O método proposto para esta análise de risco ao solo no entorno do córrego 

Mingau adota a suscetibilidade à erosão por meio do cruzamento dos indicadores de 

erodibilidade do solo, da declividade e dos níveis de impermeabilização. 

  Para tal, inicialmente já realizada a classificação do solo no local, aplica-se a 

categorização segundo a sua erodibilidade, conforme apresenta a Tabela 31.  
 
 
Tabela 31: Classes de Erodibilidade do Solo conforme o método de Avaliação Otimizada de Risco 
Ambiental.  
 

Classes de 
Erodibilidade Intensidade Unidades Pedológicas Características físicas da área de estudo 

5 Forte  
- áreas de nascentes, fundos de vale e cabeceira de 
drenagem; vertentes que apresentam lençol 
subaflorante 

4 Moderado   
a Forte 

- Espodossolos, textura 
arenosa/média ou de 
textura arenosa/argilosa 

- áreas favoráveis à concentração de fluxos de água; 
- áreas onde o processo de ravinamento se 
desenvolve em função da ocupação do solo 

3 Moderado 

- Solos de textura 
arenosa e textura 
média: Areias 
Quartzozas e 
Latossolos de textura 
média 

- áreas de dispersão de fluxo d’água; 
- elevadas permeabilidades; 
- ex.: estradas, arruamentos, caminhos de serviço; 
- áreas com declividades suficientes para permitir o 
escoamento das águas superficiais 

2 Fraco 
- Cambissolos 
- Chernossolo 
- Neossolo 

- áreas favoráveis à concentração de água de 
escoamento superficial; 
- declives relativamente elevados; 
- solos pouco profundos 

1 Nulo - Gleissolos 
- terrenos com declividade praticamente nula 
- ex.: margens de cursos d’água/planícies de 
inundação 

Fonte: Adaptado de São Paulo (DAEE/IPT, 1989, apud SALOMÃO, 2007, p. 239). 
   

De acordo com a Tabela 31 os Latossolos Vermelho-Amarelos estão 

categorizados como Classe 3 de erodibilidade e os Gleissolos como Classe 1. 

Assim, de acordo com este método, quando se consegue mais de um resultado, a 

classificação de erodibilidade é obtida por meio da sua soma, dividindo-se por 2 

(  = 2). O resultado final da classificação de erodibilidade no entorno do córrego 

Mingau é 2. 

  Conforme o método proposto de Avaliação Otimizada de Risco Ambiental 

realiza-se no segundo passo o mapeamento das áreas permeáveis e impermeáveis 

no local de estudo. No mapeamento realizado foram evidenciados índices de 

impermeabilidade do solo de 73,5%. Aplicando o índice na Tabela 32, obtém-se 

nível de risco de danos 5 para impermeabilização do solo no entorno do córrego 

Mingau. 
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Tabela 32: Índices de impermeabilização do solo em áreas urbanas. 

Nível Índices (%) Zonas 

5 70 a 95 
Edificação muito densa: Partes centrais, densamente 
construídas de uma cidade com ruas e calçadas 
pavimentadas 

4 60 a 70 
Edificação não muito densa: partes adjacentes ao centro, de 
menor densidade de habitações, mas com ruas e calçadas 
pavimentadas 

3 50 a 60 Edificações com poucas superfícies livres: partes 
residenciais com construções cerradas e ruas pavimentadas 

2 20 a 50 Muitas superfícies livres com edificações: partes residenciais 
com ruas pavimentadas 

1 0 a 20 Matas, parques e campos de esporte e sem pavimentação 
 

A cota altimétrica de elevação tomada na nascente principal do córrego 

Mingau é 832 m e, na confluência deste com o córrego Serrinha, 785 m. A extensão 

longitudinal da bacia do córrego é de 1.503m. Assim calculou-se a declividade, 

obtendo inclinação de 7,05%. Considerando a Tabela 33 para critério de 

suscetibilidade à erosão linear por meio da declividade obtida de 7,05%, temos 

suscetibilidade à erosão linear por meio da declividade hierarquizada como nível 2. 

 
Tabela 33: Critério de suscetibilidade à erosão linear por meio de declividade. 

Nível Declividade (%) 
5 >40 
4 20 a 40 
3 12 a 20 
2 6 a 12 
1 0 a 6 

Fonte: Adaptado de Campagnoli et al. (2004 apud CAMPAGNOLI et al. 2006, p. 263) 
 

- Hierarquização dos resultados obtidos com a avaliação de risco ao solo 

 

  Ao aplicar os dados obtidos na Tabela 34, para obtenção da suscetibilidade à 

erosão considerou-se: 
 

(i) Classe de erodibilidade, Nível 2. 

(ii) Nível 5 para impermeabilização do solo; 

(iii) Declividade de 7,05%, Nível 2; 

 
  Do cruzamento dos dados acima, obteve-se nível hierárquico 4 de risco de 

danos ao solo no entorno do córrego Mingau, conforme demonstra a Tabela 34. Os 

resultados comprovam as evidências de alta suscetibilidade à erosão linear 

observadas nas visitas de campo. 
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Tabela 34: Matriz de classes de suscetibilidade à erosão linear. 

Níveis de impermeabilização do solo  

D
ec

liv
id

ad
e 

(%
) 

5 4 3 2 1 

5 >4
0 5 4 4 4 3 

4 

20
 a

 4
0 5 4 4 3 3 

3 

12
 a

 2
0 4 4 3 3 2 

2 

6 
a 

12
 

4 3 3 2 2 N
ív

el
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e 
E

ro
di

bi
lid

ad
e 

1 

0 
a 

6 3 3 2 2 1 

Fonte: Adaptado de IPT (1990, apud SALOMÃO, 2007, p. 243) e de Campagnoli et al. (2004 apud 
CAMPAGNOLI et al. 2006, p. 263). 
 
6.2.3 Águas subterrâneas 

 

- Descrição das águas subterrâneas 

 

  A região de Goiânia localiza-se na porção sudeste da Faixa de Dobramentos 

Brasília, no Grupo Araxá-Sul de Goiás, apresenta rochas tipo sericita-quartzo xistos, 

com baixo potencial para a acumulação e transmissão de águas em subsuperfície, já 

que não apresentam espaços intergranulares (GOIÁS, 2003 p. 5).  

  A classificação do solo no local de estudo descrita na alínea 6.2.2, nos pontos 

1, 2 e 3, são respectivamente: Latossolo Vermelho-Amarelo; Gleissolo; Latossolo 

Vermelho-Amarelo (predominância), alternado com pouco Gleissolo. Os Latossolos 

e Gleissolos geralmente apresentam permeabilidade dificultada devido a presença 

de argila. 

  Os Latossolos associados ao relevo de Planalto Rebaixado dão melhores 

condições para a formação de bons aquíferos pois os latossolos são solos mais 

profundos e apresentam-se em relevo plano, o que favorece a infiltração no meio 
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poroso e posterior recarga para o meio fraturado (GOIÁS, 2003 p. ix). Segundo 

Goiás (2003, p. x) na região de Goiânia ocorrem dois domínios de águas 

subterrâneas: o Domínio Poroso e o Domínio Fraturado. O aquífero de Domínio 

Poroso caracterizado por sistemas com porosidade intergranular apresenta 

eficiência decrescente e vazões que dificilmente superam 500 L/h; o aquífero de 

Domínio Fraturado associado a reservatório em rochas, onde a porosidade é do tipo 

secundária fissural (juntas, fraturas, falhas, zonas de cisalhamento) é dividido em 

Sistema Aquífero Araxá e Sistema Granulito (GOIÁS, 2003 p. 58 e 59). Ainda 

segundo a mesma fonte, a região de Goiânia apresenta quadro limitado de águas 

subterrâneas, apresenta risco a contaminação moderado e, portanto, devem ser 

tratadas como um recurso estratégico (GOIÁS, 2003, p. 58 e 59).  Assim, com base 

no estudo realizado por Goiás (2003, p. 107) o córrego Mingau está localizado no 

Sistema Aquífero Granulito, de Domínio Poroso I. 

  O Sistema Aquífero Granulito é constituído por rochas de alto grau 

metamórfico correspondentes ao Complexo Anápolis-Itauçu, compondo aquíferos de 

meio fissurado, com condutividade hidráulica média a baixa, média das vazões de 

3.200 L/h, porém no mesmo estudo foram realizadas avaliações em poços (nos 

pontos demarcados pela Figura 62) e as médias de vazões obtidas no cadastro dos 

mesmos indicaram valores menores que o estimado para este aquífero. O Sistema 

Poroso I, apresenta maior potencial hídrico e maior proteção contra contaminação 

(GOIÁS, 2003 p.67). 

 

- Avaliação de risco das águas subterrâneas  

 

  A quantidade e a qualidade das águas subterrâneas estão diretamente 

associadas aos processos de recarga. O tipo de uso e ocupação sob a qual uma 

determinada região encontra-se submetida e a densidade e tipo da cobertura vegetal 

remanescente são os principais condicionantes que podem incrementar ou até 

mesmo anular os processos naturais de recarga (GOIÁS, 2003 p. 115).  Tomando a 

água como fator natural em escassez e de suma importância à sobrevivência do 

homem, conforme o método proposto, para avaliação de risco do fator natural águas 

subterrâneas, avalia-se a porosidade do solo. 
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- Hierarquização dos resultados obtidos com a avaliação de risco às águas 

subterrâneas 

 

  Conforme o trabalho em relato, a região do córrego Mingau possui baixo 

potencial para preservação de áreas de recarga, ou pouca permeabilidade natural 

do solo. Considerando ainda os resultados obtidos com a realização do mapa de 

impermeabilização no entorno do córrego Mingau, temos permeabilidade igual a 

26,5%. Assim, para este estudo, e tomando como base os Níveis Hierárquicos de 

risco de danos descritos na Tabela 35, considera-se que o risco de danos às águas 

subterrâneas estão hierarquizadas como nível 4. 

 
Tabela 35: Hierarquização do nível de risco de danos às águas subterrâneas. 

Nível do risco de danos às águas subterrâneas 
Nível Permeabilidade (%) Características 

5 0 a 20 nenhuma permeabilidade 
4 20 a 50 pouca permeabilidade 
3 50 a 60 permeabilidade mediana 
2 60 a 70 boa permeabilidade  
1 70 a 95 alta permeabilidade 

 
 
6.2.4 Cobertura vegetal 

 

  Para o fator natural cobertura vegetal, de acordo com o método proposto, é 

avaliada a porcentagem de vegetação existente, seja rasteira, pequeno, médio ou 

grande porte em relação à área da bacia do córrego Mingau. 
   

- Descrição da cobertura vegetal 
 

  O entorno do córrego Mingau apresenta-se como uma área de predominância 

de veredas de fundo de vale, tendo sua topografia inclinada em direção ao córrego 

Serrinha. A vegetação caracteriza-se pela abundante presença do Buriti (Mauritia 

flexuosa), palmeira que ocorre em meio a agrupamento de espécies arbustivo-

herbáceas, sendo muito frequente sua ocorrência em áreas de nascentes.  

  No córrego Mingau, os trechos próximos às nascentes são relativamente 

rasos e estreitos, onde a seção de escoamento possui formato trapezoidal de base 

estreita e taludes inclinados em relação à vertical, o que significa a existência de 

uma camada mais resistente a processos erosivos, ao passo que na camada mais 
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próxima à superfície os solos são mais sensíveis, o que tem provocado o 

comprometimento de árvores mais próximas às margens por solapamento do solo 

ao redor das raízes. 

  Em pesquisa de campo percebeu-se que as espécies nativas foram bastante 

retiradas, permanecendo poucas como a Embaúba e o Buriti. Evidenciaram-se 

muitas espécies frutíferas, como: mangueira, jabuticabeira, cajueiro, mamoeiro e 

bananeira.  
 

- Avaliação de risco à cobertura vegetal 

 
O entorno do córrego Mingau é Área de Preservação Permanente, conforme 

a legislação. Assim, o mapeamento da cobertura vegetal do entorno do córrego 

Mingau tomou especificamente a APP (Figura 64):  a partir dos 100m de diâmetro da 

nascente principal, localizada no clube Sindgoiânia e, a partir daí, 50m ao longo do 

córrego Mingau, até o encontro com o córrego Serrinha.  

A área de Preservação Permanente apresenta 180.129,456 m². A área de 

cobertura vegetal obtida no mapeamento apresenta 47.742,105 m², ou 26,5% da área 

da APP. Neste mapeamento calculou-se a área de ocupação antrópica, que soma 

132.387,351 m², ou 73,5% da área total da APP. Esses resultados estão expressos 

nas Figuras 37 e 38. 

 

- Hierarquização dos dados obtidos com a avaliação de risco à cobertura vegetal 

 

  Os dados obtidos com o mapeamento da vegetação na APP do córrego 

Mingau são: 

 
  · área ocupada pela vegetação em relação à área da APP = 26,5%;  

 
  Esses resultados foram aplicados na Tabela 36, dado o método de Avaliação 

Otimizada de Risco Ambiental adotado e obteve-se nível 4 de risco de danos à 

cobertura vegetal. O nível de risco 4 expressa, conforme a Tabela 36, a 

porcentagem de presença de vegetação situando entre 21 e 40% e a porcentagem 

de vegetação obtida por meio desta pesquisa foi de 26,5%.  
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Tabela 36: Hierarquização do nível de risco de danos à cobertura vegetal 

Nível do risco de danos à cobertura vegetal 
Nível cobertura vegetal (presença %) 

5 0 a 21 
4 21 a 40 
3 41 a 60 
2 61 a 80 
1 81 a 100 
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Figura 36: Área de Preservação Permanente do córrego Mingau. 

Fonte: Alisson Neves Harmyans Moreira, 2012. 169 
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Figura 38: Área de Preservação Permanente do córrego Mingau: ocupação antrópica do solo. 

Fonte: Alisson Neves Harmyans Moreira, 2012. 170 
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6.3 Risco Ambiental 
 

 Os resultados das avaliações de risco obtidas para o meio socioeconômico 

são: 
 

• Uso e ocupação do solo: nível 5; 

• Infraestrutura: nível 2; 

• Escolaridade: nível 2; 

• Saúde pública: nível 3; 

• Aspectos econômicos: nível 3. 

 
  Os resultados das avaliações de risco obtidas para o meio físico são: 

 
• Águas superficiais: nível 4; 

• Solo: nível 4; 

• Águas subterrâneas: nível 4; 

• Cobertura vegetal: nível 4. 

 
  Aplicando os resultados na Matriz de Agregação, temos a Figura 39: 

 
Matriz de Agregação 
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Figura 37: Matriz de agregação Método Avaliação de Risco Ambiental proposto aplicado no entorno 
do córrego Mingau, no bairro Parque Amazônia, em Goiânia, Goiás. 

 
Legenda:  N Risco ambiental 
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O cruzamento de uso e ocupação do solo, nível 5, com águas superficiais, 

nível 4, obtém-se nível de risco ambiental 5. Esse resultado evidencia a falta de 

cumprimento das leis ambientais e ressaltam a necessidade do seu cumprimento 

para a preservação das APP’s, do solo, das águas superficiais, das águas 

subterrâneas e da cobertura vegetal como um todo. 

· A intersecção na matriz de agregação de saúde pública e aspectos 

econômicos, nível 3, com águas superficiais, solo, águas subterrâneas, cobertura 

vegetal, nível 4, obtemos também nível de risco ambiental 4.  

· A intersecção na matriz de agregação de escolaridade e infraestrutura, nível 

2, com águas superficiais, solo, águas subterrâneas e cobertura vegetal, nível 4, 

obtemos também nível de risco ambiental 3. Nesta agregação percebe-se também o 

aumento do nível de risco de escolaridade dadas as características físicas no 

entorno do córrego Mingau. Este resultado aliado ao nível de risco ambiental 4 

obtido com a interpolação dos dados de saúde pública e aspectos econômicos, com 

águas superficiais, solo, águas subterrâneas, cobertura vegetal, reforçam a teoria da 

necessidade da elaboração de planos de proteção e manejo na APP do córrego 

Mingau. Observa-se ainda, nesta agregação, que os recursos infraestruturais no 

entorno do córrego Mingau, principalmente a drenagem das águas pluviais e o 

sistema de coleta de esgoto são ineficientes, o que vem deteriorando a qualidade do 

solo, das águas superficiais, da cobertura vegetal e muito provavelmente das águas 

subterrâneas. Alerta-se para a realização imediata de um plano de drenagem urbana 

que adote técnicas compensatórias, baseadas nas características físico ambientais 

do entorno do córrego Mingau. O plano deve objetivar ainda a reversão dos 

processos erosivos, a contaminação das águas superficiais e subterrâneas e a 

preservação da vegetação existente bem como a revegetação com espécies nativas. 

A necessidade de um sistema efetivo de coleta e tratamento dos esgotos domésticos 

também é considerada medida urgente. 

Assim, somando os resultados das agregações e dividindo pelo número de 

resultados, obtemos risco ambiental 4: 
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CAPÍTULO V. AVALIAÇÃO DE RISCO AMBIENTAL NO ENTORNO DO 
CÓRREGO SANTO ANTÔNIO, EM APARECIDA DE GOIÂNIA, GOIÁS 

 
 

7 APLICAÇÃO DO MÉTODO AVALIAÇÃO OTIMIZADA DE RISCO AMBIENTAL 
NO CÓRREGO SANTO ANTÔNIO, EM APARECIDA DE GOIÂNIA, GOIÁS. 
 
7.1 Análise do Meio Socioeconômico 
 
7.1.1 O Município de Aparecida de Goiânia 

 

Aparecida de Goiânia possui área de 288 Km² e fica localizada a sudeste da 

capital do Estado de Goiás, Goiânia (Figura 38, na região do Aglomerado Urbano de 

Goiânia - AGLUG. 

 
Figura 38:Mapa de Localização do Município de Aparecida de Goiânia. 
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7.1.2 Descrição da área de estudo: córrego Santo Antônio e entorno 
 

- Localização 

  O município de Aparecida de Goiânia localiza-se no estado de Goiás, região 

centro-oeste do Brasil, entre as coordenadas planas E: 670,7 km; N: 8.132,2 km; W: 

698,5 km e S: 8.151,0 km; no fuso 22 de meridiano central 51º W Greenwich.  Parte 

integrante da Região Metropolitana de Goiânia está localizada na porção ao sul da 

capital de Goiás, Goiânia. 

  Conforme parte da Carta topográfica SE.22-X-B-IV do IBGE, folha Goiânia, 

escala 1/100.000 (BRASIL, 1973), o córrego Santo Antônio nasce na Serra das 

Areias, com altitudes próximas dos 920 metros e deságua no rio Meia Ponte, com 

altitude próxima a 640 metros. A bacia do córrego Santo Antônio possui uma área 

aproximada de 157,39 Km2, representando 53,90% da área total do município.  

  Observa-se na Figura 40 que os afluentes da microbacia do córrego Santo 

Antônio são: córrego Tamanduá, Pedra de Amolar, Buriti, córrego do Ouro, Capão, 

Bonança, Itapoã, Granada, córrego do Almeida, Santa Rita, córrego do Barreiro, 

córrego da Lagoa, dentre outras drenagens que não são mapeadas nesta escala. Os 

córregos pertencentes a esta microbacia pertencem à bacia do Rio Meia Ponte, que 

por sua vez pertence à bacia hidrográfica do Paranaíba e leste da bacia do Paraná 

(BARBOZA et al., 2011).  
 

 
Figura 39: Afluentes da Microbacia do Córrego Santo Antônio 
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- Marco legal do município de Aparecida de Goiânia, Goiás 
 

  Dentre as leis já relacionadas em âmbito estadual e federal descritas na 

alínea 6, segue a descrição das leis que compõem os instrumentos de planejamento 

de Aparecida de Goiânia: 

• Lei Complementar n° 004, de 30 de Janeiro de 2002 – Dispõe sobre o 

Planejamento municipal Sustentável, sobre o Plano Diretor do Município 

de Aparecida de Goiânia, e dá outras providências; 

• Lei Municipal n° 2.245, de 30 de Janeiro de 2002 – Dispõe sobre as 

diretrizes estratégicas do Plano Diretor para o planejamento do Município 

de Aparecida de Goiânia; 

• Lei Municipal n° 2.249, de 30 de Janeiro de 2002 – Dispõe sobre a 

delimitação do Perímetro Urbano; 

• Lei Municipal n° 2.250, de 30 de Janeiro de 2002 – Dispõe sobre o 

parcelamento do solo na área urbana e rural do Município de Aparecida de 

Goiânia e estabelece outras providências urbanísticas; 

• Lei Complementar n° 005, de 30 de Janeiro de 2002 – Dispõe sobre o 

zoneamento, uso e ocupação do solo, na área urbana e rural do Município 

de Aparecida de Goiânia e estabelece outras providências; 

• Lei Municipal no. 2.707 de 18 de dezembro de 2007 – Institui as Áreas 

Especiais de Interesse Social (AEIS); estabelece normas para 

regularização fundiária; cria o Plano Habitacional de Interesse Social. 

 

- Estrutura de uso e ocupação solo 

 

  O município de Aparecida de Goiânia ocupa o 2° lugar em quantitativo 

populacional no estado de Goiás, estando atrás somente da capital goiana, 

conforme Tabela 37. 

Aparecida de Goiânia expõe ainda um fato curioso: de acordo com o IBGE 

(2011) o município apresentava em 2001, 355.171 habitantes; esses valores foram 

crescendo até o ano de 2009, que contaram 510.770 habitantes. Entretanto de 2009 

a 2011 a população obtida pelo IBGE foi de 465.092; havendo um decréscimo de 

45.678 habitantes conforme apresenta a Tabela 38. 
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Tabela 37: Municípios goianos mais populosos em 2010. 
Municípios goianos mais populosos – 2010 

Município População (hab) 
Goiânia 1.302.001 

Aparecida de Goiânia 455.657 
Anápolis 334.613 

Rio Verde 176.424 
Luziânia 174.531 

Águas Lindas de Goiás 159.378 
Valparaíso de Goiás 132.982 

Trindade 104.488 
Formosa 100.085 

Novo Gama 95.018 
Itumbiara 92.883 

Jataí 88.006 
Catalão 86.647 

Senador Canedo 84.443 
Planaltina 81.649 

 

Fonte: IBGE - Elaboração: SEGPLAN-GO / SEPIN / Gerência de Estatística Socioeconômica - 2011 

 
Tabela 38: Aspectos demográficos no município de Aparecida de Goiânia, de 2001 a 2011. 

MUNICÍPIO 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2008 2009 2011 
Aparecida de 

Goiânia 355.171 369.617 385.037 417.409 435.323 453.104 494.919 510.770 465.092 

Fonte: Brasil (IBGE, 2011).  
Disponível em: http://www.seplan.go.gov.br/sepin/perfilweb/Estatistica_bde.asp 

 
  Aparecida de Goiânia surgiu de maneira aleatória, não planejada. A ocupação 

urbana ocorreu de forma desordenada e predatória envolvendo muitas vezes áreas 

impróprias para urbanização. Grande parte das áreas públicas foram doadas 

revelando o descompromisso de várias administrações com a função social da 

cidade com o planejamento urbano do município, estabelecido inicialmente pela 

Constituição Federal, artigos 182 e 183 e, atualizada pelo Estatuto da Cidade, Lei 

10.257 (BRASIL, 2001). O poder público foi ausente e conivente resultando em ônus 

para administração e prejuízos para a sociedade. 

  Segundo o IBGE, Aparecida de Goiânia desde a década de 1980 do século 

XX já apresentava população de 42.627 habitantes (BRASIL, 2012). De acordo com 

o que estabelecia a Constituição Federal de 1988, municípios com mais de 20.000 

habitantes eram obrigados a elaborar o Plano Diretor, instrumento do planejamento 

urbano que visa ordenar e regulamentar o uso e a ocupação do território do 

município, com o objetivo de promover o desenvolvimento social e econômico, com 

base em práticas ecologicamente sustentáveis. 



 177

  O 1° Plano Diretor de Aparecida de Goiânia foi aprovado em dezembro de 

2001 e promulgado pelo Prefeito em 30 de Janeiro de 2002. Entretanto, o 

crescimento populacional, aliado ao desenvolvimento econômico e à ausência de 

políticas que conduzam o planejamento territorial e urbano o município promoveram 

o surgimento de uma série de problemas sociais, ambientais, infraestruturais e de 

uso e ocupação do solo. Além disso, a ausência de uma política eficaz de controle 

da expansão urbana e territorial tem facilitado a propagação de loteamentos 

regulares e irregulares, desprovidos de infraestrutura necessária à qualidade de vida 

da população. Cita-se como exemplo, entre outros, a ausência do fornecimento do 

saneamento básico (água potável encanada e esgoto), sistema de drenagem de 

águas pluviais, vias públicas sem asfalto e sem manutenção, deficiência 

considerável de equipamentos públicos (escolas, postos de saúde, praças, quadras 

esportivas, etc.), transporte público de qualidade baixa e ineficiente, precária 

iluminação pública. 

  Segundo o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Aparecida de 

Goiânia - IPPUA (APARECIDA DE GOIÂNIA, 2007), entre os anos 1980 e 1998 

foram criados 7 assentamentos urbanos neste município - Cidade Livre, Colina Azul, 

Buriti Sereno, Jardim Tiradentes, Nova Cidade, Independência das Mansões, Madre 

Germana -, instalando 16.744 famílias. Os assentamentos, na maioria das vezes, 

desprovidos de toda a infraestrutura urbana. 

  A população ali assentada foi inserida no espaço urbano em moradias 

subnormais, gerando aos cofres públicos alarmantes demandas por serviços e 

infraestrutura pública. Entretanto, as pressões sociais nunca obtiveram respostas 

satisfatórias das administrações públicas, tornando desfavoráveis as relações entre 

a população e a administração municipal, fragilizando a credibilidade de qualquer 

ação política. 

  Em consequência desta intensificação demográfica ocorreu a segregação 

social, a caracterização de Aparecida de Goiânia como cidade dormitório, tornando-a 

urbana sem referências e sem características de permanência. Isto faz com que a 

população apresente ausência de vínculo e afetividade com a cidade. As relações 

metropolitanas potencializam os problemas socioeconômicos no município. 

  A estrutura urbana do município encontra-se desarticulada, sendo 

evidenciados grandes vazios urbanos, o que gera ônus para o poder público e 

prejuízo para a sociedade. 
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  De acordo com o método proposto neste estudo, para melhor evidenciar os 

fatores socioeconômicos da população residente no local de estudo foi aplicado um 

questionário em 11 e 12 de março de 2012. Segue-se a Tabela 39 com a descrição 

dos entrevistados: 

  
Tabela 39: Informações gerais dos moradores questionados no bairro Veiga Jardim, no bairro Veiga 
Jardim, em Aparecida de Goiânia, Goiás (ano 2012) 
 

Morado
r Sexo 

Data 
nasciment

o 
Local de 

nascimento 
Estado 

civil 
Tempo 

residência 
local 

Profissão 

1 Fem 12/02/1980 Goiânia - GO Casada 9 anos Doméstica 
2 Fem 19/06/1982 Goiânia - GO Casada 10 anos Doméstica 
3 Masc 13/12/1968 Goiânia - GO Solteiro 20 anos Feirante 

4 Masc 15/03/1958 Buriti Alegre - 
GO Casado 22 anos Lavrador 

5 Masc 02/12/1963 Hidrolândia - GO Casado 15 anos Pedreiro 
6 Masc 21/11/1953 Prata - MG Casado 4 anos Diretor administrativo 
7 Fem 29/06/1976 Goiânia - GO Casada 5 anos Empresária 

 

  Nota-se que dos 7 questionados 4 são de Goiânia, ou seja 57,14% dos 

moradores. Dos questionados, 2 pessoas não residem no local; trabalham nos 

estabelecimentos comerciais. Os demais moram no local há muitos anos. A variação 

de anos de moradia no local situa-se entre 9 e 22 anos. 

  Em outra questão foi perguntado quantas pessoas residiam na casa, com o 

objetivo de caracterizar a família. O resultado obtido está descrito na Tabela 40. 
 
Tabela 40: Nº de pessoas que moram nas residências questionados no entorno do córrego Santo 
Antônio, bairro Veiga Jardim, em Aparecida de Goiânia - GO (ano 2012) 

Nº de pessoas Nº de moradores % 

1 0 0 
2 0 0 
3 2 28,57 
4 2 28,57 
5 1 14,28 
6 0 0 
7 0 0 

Não moram no local 2 28,57 
 
 

  Observa-se que a predominância do número de pessoas residentes nas 

casas questionadas situa-se entre 3 e 4, demonstrando a redução do número de 

pessoas nas famílias ao longo do tempo. 



 179

  Perguntados sobre as fontes das informações por eles adquiridas, em 

primeiro lugar ficou a televisão, o jornal e o rádio; em segundo lugar a internet e, em 

terceiro lugar, revistas. Ressalta-se que os dois questionados que responderam 

utilizar a internet não são moradores do local; trabalham no comércio. Alerta-se para 

a falta de acesso de grande parcela da população a esta fonte de informação. 

  Outra questão foi se o entrevistado gosta de morar no local e comprovou-se 

que dos 7 questionados, 4 responderam que sim; 1 não respondeu e, 1 não gosta de 

morar no local por considerar sua residência muito próxima a um ponto de consumo 

de droga.  

  Nesta pesquisa os moradores foram questionados se o local onde moram é 

considerado por eles um local de risco à sua integridade física: 5 pessoas 

responderam que sim e 2 que não. Os riscos evidenciados pela população local 

referem-se à falta de drenagem das águas superficiais, às erosões do córrego e à 

exposição a ambientes de consumo de droga.  

  No intuito de caracterizar a atual estrutura de uso e ocupação do solo no 

entorno do córrego Santo Antônio, foi determinada uma área de amostragem para 

mapeamento, estabelecida entre os pontos 1 (16°47'30.85"S; 49°16'25.41"O) e 2 

(16°47'40.84"S; 49°17'11.48"O), conforme Figura 40. 
 

 
Figura 40: Área de amostragem para análise da estrutura de uso e ocupação do solo no entorno do 

córrego Santo Antônio, em Aparecida de Goiânia, Goiás. 
Fonte: Google Earth. Acesso em 09/03/2012, às 8h. 

 
  Esta região situa-se no bairro Parque Veiga Jardim, que  sofre com inúmeros 

problemas surgidos por falta de planejamento urbano e ambiental. O setor margeia o 

córrego Santo Antônio, que sofreu vários impactos ambientais desde que a área foi 
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urbanizada, evidenciando um grande processo de erosão e assoreamento, o que 

prejudica a qualidade de vida da população. 

  Os usos existentes no entorno do córrego foram mapeados após verificação in 

loco, evidenciando a ocupação de Áreas de Preservação Permanente, a retirada da 

mata ciliar nativa, o lançamento de esgoto clandestino, grande quantidade de lixo de 

todo tipo no manancial e entorno, a  prática comum da adoção de aterro irregular feito 

com resíduos, principalmente da construção civil e grande quantidade de erosões ao 

longo do córrego Santo Antônio. Essas atividades  são predominantemente  em 

chácaras residenciais, uma fábrica de doces, depósito de resíduos da construção 

civil, comércio e criação de porcos, conforme Figura 42. 

  Assim, aplicando o método proposto neste trabalho e considerando a Tabela 

41, que hierarquiza os níveis de uso e ocupação do solo, considera-se que o córrego 

Santo Antônio e entorno apresenta nível 5. Esta hierarquização foi dada pela 

evidência de ocupação antrópica em Área de Preservação Permanente, estando em 

desacordo com a legislação vigente. A legislação municipal prevê que as APP’s 

localizadas ao longo dos 50m nos córregos não sejam ocupadas, o que não vem 

ocorrendo. Outra evidência que levou à hierarquização do nível 5 foi a pouca 

cobertura vegetal de médio porte, com predomínio da cobertura de baixo porte. Os 

usos constatados in loco são também considerados em desacordo com a legislação 

local: comércio (materiais de construção), indústria, depósito de resíduos da 

construção civil e suinocultura. 

 
Tabela 41: Níveis de uso e ocupação do solo. 

Nível Intensidade Características 

5 Forte 

- cobertura vegetal de baixo e médio porte 
- intensa atividade antrópica e/ou 
-ocupação em Área de Preservação Permanente 
-ocupação em áreas de nascentes 

4 Moderado a 
Forte 

- cobertura vegetal de baixo e médio porte 
- moderada atividade antrópica 

3 Moderado - cobertura vegetal de baixo e médio porte 
- atividade antrópica muito reduzida 

2 Fraco - cobertura vegetal de porte alto a médio 
- atividade antrópica muito reduzida 

1 Nulo - espelhos d’água e várzeas 
 

Fonte: Adaptado de Salomão (2007, p. 242) e Bertoni & Lombardi Neto (1985, apud SALOMÃO, 
2007, p. 239). 
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Figura 41: Uso do Solo na área de estudo do Córrego Santo Antônio, em Aparecida de Goiânia, Goiás. 
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- Aspectos infraestruturais 

 

  Por meio de visita de campo - entre os Pontos 1 e 2, no entorno do córrego 

Santo Antônio - pode-se constatar acentuada presença de processos erosivos. 

Atribui-se isso à quase completa ausência de sistemas de drenagem de águas 

pluviais. Quando se evidencia a presença desses sistemas, observa-se que os 

mesmos são paliativos e insuficientes em relação ao volume de água captado, 

constituindo-se apenas de poucas bocas de lobo ao longo do córrego, direcionadas 

a pontos de dissipação de águas pluviais, compostos apenas de manilhas para a 

condução da água ao manancial, sem nenhuma contenção ou revestimento de 

proteção do solo.  

  As vias no entorno do córrego, recentemente asfaltadas, contribuem para a 

aceleração das águas pluviais.  As vias, seguindo a topografia, são direcionadas ao 

córrego por meio da gravidade, agravando os processos erosivos em seu entorno. 

Em visita in loco evidenciou-se claramente a forma não planejada de implantação 

dos loteamentos, desrespeitando a capacidade suporte dos ecossistemas para tal 

fim.    

  De acordo com a Planta de Infraestrutura do Município de Aparecida de 

Goiânia, realizada no Plano Diretor de 2001, todo o bairro não era asfaltado. A parte 

sul do bairro Veiga Jardim era servida apenas com energia elétrica, não possuindo 

serviço de água encanada, esgoto e pavimentação asfáltica. Atualmente todo o 

bairro encontra-se asfaltado, com poucas ruas sem o benefício. Além do asfalto, a 

parte sul é beneficiada somente com energia elétrica, não possuindo água e esgoto. 

A parte norte do setor é abastecida com energia elétrica e água. 

  A Avenida Escultor Veiga Vale é a principal via do bairro; é por onde passa a 

linha de ônibus. Na parte norte do bairro, até a ponte que atravessa o córrego Santo 

Antônio, os lotes com frente para a avenida são providos de água, energia e asfalto. 

Ao sul, abaixo da ponte, a avenida é servida apenas de energia e asfalto. 

  Conforme o método proposto neste estudo, de acordo com a presença do 

indicador de infraestrutura urbana no entorno do córrego Santo Antônio foram 

hierarquizados em termos de nível de risco de danos. O recurso água não é 

oferecido em todo o bairro, tendo sido hierarquizado como nível de risco 5; 

esgotamento público sanitário não é oferecido no bairro, tendo sido hierarquizado 

como nível 3. O local de estudo não apresenta ainda sistema de drenagem das 
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águas pluviais; assim o benefício foi também, de acordo com o método, 

hierarquizado como nível 2. Como neste local os recursos energia elétrica, serviços 

urbanos e vias pavimentadas são existentes, não são considerados como 

indicadores de risco de danos. A Tabela 42 apresenta os níveis de risco de danos à 

infraestrutura encontrados no entorno do córrego Santo Antônio.  
 

Tabela 42: Infraestrutura no entorno do córrego Santo Antônio, bairro Veiga Jardim, em Aparecida de 
Goiânia, Goiás  

Nível de risco 
de danos 

Intensidade Fator 
Presença do serviço 

público 

5 Forte Água não 
4 Moderado a Forte Energia eletrica sim 
3 Moderado Esgoto não 
2 Fraco Serviços urbanos sim 
2 Fraco Drenagem urbana não 
1 Nulo Vias pavimentadas sim 

 

  Conforme o método proposto, para este indicador verifica-se a presença e 

ausência de cada recurso. Calcula-se, desta forma, a somatória dos recursos 

ausentes - água + esgoto +drenagem urbana, dividido por 3. 

 

; procedendo o arredondamento, obtemos nível de risco de danos à 

infraestrutura igual a 3. 

 

- Serviços de saúde da população residente 

 

  Segundo os moradores, o acesso à saúde pública em Aparecida de Goiânia é 

muito ruim, tanto em termos de qualidade do serviço, quanto em número e 

localização de unidades de saúde - hospitais, postos de saúde e cais. O bairro Veiga 

Jardim não oferece nenhum desses serviços de saúde. Para os moradores, há um 

Pronto Socorro no Papillon Park, uma Maternidade no Jardim das Oliveiras e um 

pequeno cais no Pontal Sul, todavia todos eles são muito distantes do local em 

estudo. 

  Os resultados da pergunta relacionada à qualidade do serviço público de 

saúde oferecido no bairro estão descritos na Tabela 43. 
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Tabela 43: Notas atribuídas pelos moradores para o serviço de saúde, do bairro Veiga Jardim, em 
Aparecida de Goiânia - GO (ano 2012) 

Nota Nº de 
moradores % Intensidade Nível de risco de danos 

0 1 14,28 Forte 5 
1 0 0 Forte 5 
2 2 28,57 Forte 5 
3 0 0 Moderado a Forte 4 
4 1 14,28 Moderado a Forte 4 
5 1 14,28 Moderado 3 
6 0 0 Fraco 2 
7 0 0 Fraco 1 
8 0 0 Nulo 1 
9 0 0 Nulo 0 

10 0 0 Nulo 0 
Não 

opinaram 2 28,57   

 
  Dos 7 questionados, 2 pessoas, ou 28,57%, se abstiveram de opinar,  pois 

não utilizam o sistema de público de saúde. Dos 71,43% usuários do sistema público 

de saúde, 1 pessoa, ou 14,28% atribuiu nota 5; 1 pessoa, ou 14,28% aferiu nota 4; 1 

pessoa, ou 14,28% conferiu nota 0; 2 pessoas, ou 28,57% atribuíram nota 2. 

  Observa-se que a qualidade do serviço público de saúde deve ser melhorada 

e, sobretudo, não de maneira específica para o bairro, mas em âmbito municipal, 

regional e nacional. Além disso, o sistema público de saúde deve beneficiar toda a 

população em termos de acesso e qualidade.  

 De acordo com o método adotado, para obtenção do nível de risco de danos 

à saúde pública realiza-se a média aritmética dos resultados obtidos na aplicação 

dos questionários, da seguinte maneira:  

 

; arredondando, obtemos nível de risco de danos ao serviço 

de saúde igual a 4. 

 

- Nível de escolaridade da população residente 

 
No questionário também foi investigado o nível de escolaridade dos atores 

sociais no entorno do córrego Santo Antônio, como descrito na Tabela 44. 
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Tabela 44:  Nível de escolaridade dos atores sociais questionados no entorno do córrego Santo 
Antônio, bairro Veiga Jardim, em Aparecida de Goiânia - GO (ano 2012) 

Escolaridade Nº de 
moradores % Intensidade Nível de risco de 

danos 
Analfabeto 0 0 Forte 5 

Ens. Fund. incompleto 1 14,28 Moderado a Forte 4 
Ens. Fund. completo 3 42,85 Moderado 3 

Ens. Médio 2 28,57 Fraco 2 
Ens. Superior 1 14,28 Nulo 1 

Especialização 0 0 Nulo 0 
Mestrado 0 0 Nulo 0 
Doutorado 0 0 Nulo 0 

 
 
  Conforme os resultados da aplicação do questionário,  1 morador, ou 14, 

28%, relatou ter ensino fundamental incompleto; 3 moradores, ou 42,85%, 

responderam ter concluído o ensino fundamental; 2 moradores, ou 28,57% disseram 

ter concluído o ensino médio e 1 morador, ou 14,28%, afirmou ter ensino superior. 

  De acordo com este método otimizado, para obtenção do nível de risco de 

danos à escolaridade realiza-se a média aritmética dos resultados obtidos na 

aplicação dos questionários. Assim, temos:  

; arredondando, obtemos nível de risco de danos para 

escolaridade igual a 3. 
 
- Aspectos econômicos da população residente 

 
  O questionário também avaliou a renda familiar da população amostrada e a 

proveniência da fonte de renda, conforme descreve a Tabela 45. A base de 

avaliação foi o salário mínimo e o valor vigente nas datas de aplicação do 

questionário era de R$ 622,00 (seiscentos e vinte e dois reais). 

 
Tabela 45: Renda familiar dos questionados residentes no entorno do córrego Santo Antônio, no 
bairro Veiga Jardim, em Aparecida de Goiânia - GO (ano 2012) 

Salários 
Mínimos 

Nº de 
moradores % Intensidade Nível de risco de 

danos 
Até 1 0 0 Forte 5 
1 a 2 5 71,42 Moderado a Forte 4 
2 a 3 0 0 Moderado 3 
3 a 5* 2 28,57 Fraco 2 
5 a 10 0 0 Nulo 1 

Mais de 10 0 0 Nulo 1 
*Questionados no comércio. 
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  Assim, obteve-se que 0% da população amostrada recebe até R$ 622,00 

(seiscentos e vinte e dois reais); 71,42% dos questionados recebem entre R$ 622,00 

(seiscentos e vinte e dois reais) e R$ 1.244,00 (mil duzentos e quarenta e quatro 

reais); 0% dos amostrados recebem entre R$ 1.244,00 (mil duzentos e quarenta e 

quatro reais) e R$ 1.866,00 (um mil, oitocentos e sessenta e seis reais); 28,57% da 

população amostrada recebe entre R$ 1.866,00 (um mil, oitocentos e sessenta e 

seis reais) e R$ 3.110,00 (três mil, cento e dez reais); 0% dos atores sociais 

percebem acima de R$ 3.110,00 (três mil, cento e dez reais).  

  Como resultado da renda familiar no local de estudo constatou-se a 

predominância da renda equivalente entre R$ 622,00 (seiscentos e vinte e dois 

reais) e R$ 1.244,00 (mil duzentos e quarenta e quatro reais). 

  Segundo o método otimizado proposto, para obtenção do nível de risco de 

danos à renda familiar realiza-se a média aritmética dos resultados obtidos na 

aplicação dos questionários. Para os resultados obtidos no entorno do córrego Santo 

Antônio, temos:  

 
; arredondando, o nível de risco de danos à renda familiar é igual a 3. 

- Percepção ambiental dos questionados residentes 
 
  No intuito de avaliar o quanto esse indivíduo pode, de maneira consciente, 

proteger, cuidar do meio e usá-lo sem prejuízo do mesmo. Assim, foram previstas no 

questionário perguntas relacionadas aos aspectos da qualidade do solo, da água do 

córrego, do clima/mesoclima/microclima, de preservação da vegetação natural, no 

intuito de captar a percepção ambiental dos atores sociais no entorno do córrego 

Santo Antônio.  

  Como resultado da aplicação dos questionários obteve-se a percepção da 

qualidade do solo no entorno do córrego Santo Antônio, relacionado à existência de 

erosões, à probabilidade de ocorrência de enchentes e inundações, conforme 

descreve a Tabela 46. 

Dos resultados obtidos 71,42% dos entrevistados conferiram nota 2 para a 

qualidade do solo no entorno do córrego Santo Antônio; 14,28% dos questionados 

atribuíram nota 3; 14,28% dos moradores aferiram nota 8. Observa-se que 85,70% 

dos questionados atribuíram nota abaixo de 7 para a qualidade do solo no entorno 

do córrego Santo Antônio. 
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Tabela 46: Notas atribuídas pelos questionados para a qualidade do solo no entorno do córrego 
Santo Antônio, bairro Veiga Jardim, em Aparecida de Goiânia - GO (ano 2012) 
 

Nota Nº de moradores % 
0 0 0 
1 0 0 
2 5 71,42 
3 1 14,28 
4 0 0 
5 0 0 
6 0 0 
7 0 0 
8 1 14,28 
9 0 0 
10 0 0 

   

  Foi também perguntado aos moradores, qual nota atribuíam à água do 

córrego, conforme Tabela 47. 
 
Tabela 47: Notas atribuídas pelos questionados para a qualidade da água do córrego Santo Antônio, 
bairro Veiga Jardim, em Aparecida de Goiânia - GO (ano 2012) 

Nota Nº de moradores % 
0 2 28,57 
1 0 0 
2 3 42,85 
3 1 14,28 
4 0 0 
5 0 0 
6 1 14,28 
7 0 0 
8 0 0 
9 0 0 
10 0 0 

    

Os resultados das notas foram considerados baixos, pois nenhum 

entrevistado atribuiu nota acima de 6; 2 questionados, 28,57% conferiram nota 0; 3 

questionados, 42,85% aferiram nota 2; 1 morador, 14,28% atribuiu nota 3; 1 

questionado, 14,28% conferiu nota 6.  

  Considera-se que a população residente no entorno do local de estudo 

considera bastante baixa a qualidade da água. 

  Por fim, questionou-se aos moradores as notas atribuídas por eles às 

características de preservação da vegetação natural do córrego Santo Antônio. Os 

resultados obtidos estão descritos na Tabela 48. 

Os resultados demonstram que 14,28% dos questionados imputaram notas 1, 

4 e 8 à preservação da vegetação natural; 57,14% atribuíram nota 3. Nota-se que o 

maior número de moradores questionados, 6 deles, ou 85,70% dos questionados 

atribuíram nota igual ou abaixo de 4 à preservação da vegetação natural no entorno 
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do córrego. Tal resultado comprova o descontentamento dos moradores em relação 

à preservação natural, corroborando com as evidências verificadas em visita de 

campo. 

 
Tabela 48: Notas conferidas pelos questionados para a preservação da vegetação natural no entorno 
do córrego Santo Antônio, bairro Veiga Jardim, em Aparecida de Goiânia - GO (ano 2012) 

 

Nota Nº de moradores % 
0 0 0 

1 1 14,28 

2 0 0 

3 4 57,14 

4 1 14,28 

5 0 0 

6 0 0 

7 0 0 

8 1 14,28 

9 0 0 

10 0 0 
 

- Hierarquização dos dados obtidos no meio socioeconômico 
 

Com base nos dados obtidos em termos de marco legal, de análise do uso e 

ocupação do solo, da verificação dos aspectos infraestruturais e das características 

relacionadas à escolaridade, economia e saúde pública que refletem a situação atual 

da população, obtidos por meio da aplicação do questionário no entorno do córrego 

Santo Antônio, procedeu-se a hierarquização dos dados para o meio 

socioeconômico, descrito na Tabela 49. 
 

Tabela 49: Hierarquização dos dados do meio socioeconômico 
Nível Intensidade Fator 

5 Forte Uso e ocupação do solo 
4 Moderado a Forte Saúde 

3 Moderado 
Escolaridade; 

Aspectos econômicos; 
Infraestrutura 

 
 

  Para análise dos níveis de uso e ocupação do solo foram comparadas as 

evidências observadas no entorno do córrego Santo Antônio com a Tabela 2. 

Considera-se o local de estudo com intensa atividade antrópica, com usos 

irregulares de acordo com a legislação, como a criação de porcos, depósito de 

entulho da construção civil. O local em estudo apresenta-se ainda com vegetação 

natural bastante degradada; a vegetação evidenciada é predominantemente de 
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baixo e médio porte. Para estas características a Tabela 49 prevê intensidade forte e 

nível hierárquico 5.  

  Para o nível hierárquico 4 foi considerado o sistema público de saúde, dadas 

as condições de oferta de unidades de saúde, localização distante da população e 

qualidade do serviço oferecido. Essas características restringem o acesso da 

população aos serviços de saúde. 

  Para o nível 3 foram considerados o médio baixo o nível de escolaridade que, 

pela amostragem, é baixo visto que a única pessoa que apresentou escolaridade 

igual ou acima no nível de ensino superior não é residente no local; é trabalhador no 

comércio. Neste mesmo nível hierárquico (nível 3) considerou-se os aspectos 

econômicos, dado que 71,42% dos atores sociais amostrados recebem entre 1 e 2 

salários mínimos e 28,57% recebem entre 3 e 5 salários mínimos, sendo estes 

pertencentes ao comércio local. 

  Ainda para o nível hierárquico 3 foi considerado o atual sistema de 

infraestrutura do bairro, principalmente o precário aparelho de captação de águas 

pluviais. O sistema de esgotamento sanitário é inexistente, tendo sido evidenciada a 

utilização de fossas negras pela população e o lançamento de esgoto in natura nas 

águas do córrego. Essa evidência comprova o baixo nível de escolaridade 

constatado na aplicação do questionário (Tabela 44) corroborando a ideia de que os 

atos de descaso ambiental evidenciados com o lançamento indiscriminado de 

esgoto no córrego são resultado da falta de conhecimento da população. 
 

7.2 Meio Físico 
 

De acordo com o modelo proposto, realiza-se a avaliação das características 

dos fatores ambientais naturais: águas superficiais, solo, águas subterrâneas e 

cobertura vegetal, para obter os níveis hierárquicos de risco e aplicação na matriz de 

agregação. Por meio do cruzamento desses resultados com os obtidos no meio 

socioeconômico, obtém-se o risco ambiental no local de estudo. 
 

7.2.1 Águas superficiais 

 
- Avaliação de risco das águas superficiais 
 
  Conforme o modelo proposto a avaliação de risco ambiental para águas 

superficiais adota o fator qualidade. Para a avaliação da sua qualidade, por meio de 
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agenciamento de parceria, foram realizadas juntamente com a Secretaria Estadual 

do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Estado de Goiás – SEMARH, coletas 

sistemáticas de amostras de água em 3 pontos e 3 datas diferentes no córrego 

Santo Antônio. As datas de coleta ocorreram em 23/08/2010, 25/10/2010 e 

10/11/2010; os pontos de coleta foram os seguintes (Figura 42): 

  Ponto 1: Rod. Contorno Sudoeste (Anel Viário), próximo à Distribuidora Mega 

Forte (16°47'01.9"S 49°15'39.96" O, atitude=743m), Aparecida de Goiânia, Goiás. 

  Ponto 2: localizado à Av. Escultor Veiga Valle, bairro Veiga Jardim, 

(16°43'50.52" S 49°16'58.62", atitude=761m), Aparecida de Goiânia, Goiás. 

  Ponto 3: Av. Itamarati (16°43'38,34"S 49°17'12.71", atitude= 781m), entre o 

Pontal Sul e Parque das Nações, Aparecida de Goiânia, Goiás. 

 

 
Figura 42: Mapa de localização dos pontos de coleta de amostras de água no córrego Santo Antônio, 

Aparecida de Goiânia, Goiás. 
Fonte: Google Earth (acesso m 15/03/2012, às 14h) 

 
 

  Na avaliação da qualidade da água do córrego são utilizados os parâmetros 

estabelecidos pela Resolução CONAMA nº 357/2005 (BRASIL, 2005). Os resultados 

obtidos foram comparados com os valores de aceitação para consumo humano, que 

no caso da Resolução CONAMA 357 estão qualificados como Classe 2: águas que 

podem ser destinadas ao abastecimento para consumo humano, após tratamento 

convencional; podem ser destinadas à proteção das comunidades aquáticas e à 

recreação de contato primário, tais como natação, esqui aquático e mergulho, 

conforme Resolução CONAMA n° 274 (2000); podem ainda ser destinadas à 

irrigação de hortaliças, plantas frutíferas e de parques, jardins, campos de esporte e 
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lazer, com os quais o público possa vir a ter contato direto e ainda, à aquicultura e à 

atividade de pesca.  

  Os resultados obtidos com a análises das amostras de água feitas pela 

SEMARH obedecem às técnicas preconizadas pelo Standard Methods for the 

Examination of Water and Wastewater, da AWWA (20th edition) e, devem ser 

interpretados como representando parte da composição da amostra no momento da 

análise. Nos 3 pontos amostrados, nas 3 datas diferentes foram evidenciados os 

seguintes parâmetros em desacordo com a legislação: 

  · Fósforo: valores em desacordo com a legislação evidenciados no Ponto 3 

em 23/08/2010 e nos Pontos 2 e 3 em 10/11/2010. Sua origem pode estar 

relacionada à decomposição de matéria orgânica, dissolução de compostos do solo, 

despejos domésticos, industriais, detergentes, excrementos de animais e 

fertilizantes (VON SPERLING, 2011, p. 33). Os resultados corroboram o despejo de 

esgotos domésticos evidenciados em pesquisa de campo e o lançamento 

indiscriminado de lixo na calha do córrego; foram apresentados restos de animais, 

plásticos e tecidos. O Ponto 2 também fica à montante de uma horticultura 

evidenciada fora do local escolhido como objeto de estudo; 

 · Coliformes fecais: o parâmetro é indicador de presença de organismos 

originários do trato intestinal humano e de outros animais (VON SPERLING, 2011, p. 

75), representado pela Escherichia Coli, bactéria do grupo coliforme, indicador de 

contaminação fecal recente e de eventual presença de organismos patogênicos. Os 

resultados evidenciados em desacordo com a legislação foram nos Pontos 1, 2 e 3, 

em 23/08/2010; no Ponto 3, em 21/09/2010; e nos Pontos 1, 2 e 3 em 10/11/2010.  

Os dados obtidos corroboram as evidências de despejo indiscriminado de esgoto 

proveniente das chácaras e suinocultura ao longo do córrego.  

  Os resultados das análises realizadas no córrego Santo Antônio, por ponto de 

coleta e data, encontram-se discriminados no Quadro 4, onde foram devidamente 

grifados os valores dos parâmetros que se encontram em desacordo com a 

legislação. 
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Quadro 2: Resultados das Análises físico-químicas e biológica das águas do córrego Santo Antônio, em Aparecida de Goiânia, Goiás (agosto, setembro e 
novembro de 2010). 

Resultados das análises 
23/08/2010 21/09/2010 10/11/2010 Parâmetro Unidade de medida Valor de referência 

P1 P2 P3 P1 P2 P3 P1 P2 P3 

Alcalinidade Total mg/L - 12 
 

9 
 

9 
 

13,0 
 

11,0 
 

10,5 
 

54,0 
 

51,0 
 

56,0 
 

Aspecto  - límpido límpido límpido límpido límpido límpido límpido límpido límpido 

Cloretos mg/L 250 mg/L Cl 21 21 25 20,0 13,0 21,0 3,5 4,5 7,5 

Condutividade elétrica μscm-1 - 60,5 63,1 65,6 - - - 110,8 103,4 123,5 

Cor mg/pt/L ≤ 75 14,0 18,0 12,0 2,2 1,9 2,3 21 24 25 

DBO5 a 20°C 
 mg/L ≤5 4,17 4,6 3,8 3,26 4,62 3,81 0,3 0,5 0,3 

DQO mg/L - 15,9 10,5 9,28 19,1 21,7 33,3 < 5,0 < 5,0 < 5,0 

Dureza mg/L - 48 40 34 42,0 36,0 34,0 58,0 58,0 56,0 

Fósforo mg/L ≤ 0,030 0,01 0,02 0,05 0,03 0,01 0,03 0,01 0,08 0,05 

Nitrito mg/L <1,0 0,15 0,24 0,27 0,14 0,15 0,25 0,18 0,22 0,24 

Nitrogênio amoniacal 
total mg/L 

3,7 p/ pH≤7,5 
2,0 p/ 7,5<pH≤8,0 
1,0 p/ 8,0<pH≤8,5 

0,5 p/ pH>8,5 

0,24 0,37 0,38 0,29 0,18 0,35 0,36 0,27 0,33 

Sabor e odor - Virtualmente 
ausentes - - - NO NO NO NO NO NO 

Oxigênio Dissolvido mg/L > 5 mg/L 9,0 
 

9,8 
 8,6 7,8 9,4 8,4 7,2 7,2 6,8 

pH - 6,0 a 9,0 7,4 7,34 7,18 8,57 8,28 8,02 8,43 7,95 7,75 

Temperatura ambiente °C - 25 31 32 28 28 31 22 24 24 

Temperatura da 
amostra °C <40 24 22 23 22 22 24 23 24 23 

Turbidez unT ≤ 100 unT 2,0 3,0 2,0 4,0 3,0 5,0 6,0 5,0 4,0 

Coliformes fecais NMP/100ml <1000 cf/100 ml 
 1,1 x  3,5 x  2,2 x  2,4 x 104 4,8 x 102 7,0 x 102 ≥2,4 x 104 9,6 x  ≥2,4 x 104 

Legenda:                   Valores em desacordo com a Resolução CONAMA 357 (BRASIL, 2005). 
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- Hierarquização dos resultados obtidos com a avaliação de risco das águas 

superficiais 
 

  Os resultados obtidos foram comparados à classe 2 da Resolução CONAMA 

357 (2005) e evidenciou-se que dois parâmetros estão em desacordo com a mesma. 

Assim, as águas do córrego Santo Antônio não podem ser destinadas ao 

abastecimento para consumo humano, mesmo após tratamento convencional; não 

podem ser destinadas à proteção das comunidades aquáticas, bem como não 

podem ser utilizadas para recreação humana de contato primário, como natação, 

esqui aquático e mergulho. Não podem ser ainda utilizadas pelo homem por contato 

direto, tampouco em atividades de aquicultura e de pesca. E ainda, conforme a 

mesma Resolução, para o enquadramento na classe 3 as águas não podem 

apresentar valores de Coliformes excedido um limite de 4.000. Ao aplicarmos esta 

recomendação nos resultados obtidos nas análises das amostras, em se tratando de 

Coliformes fecais, percebe-se que excedem o limite de 4.000 no Ponto 1 do dia 

21/09/2010 e nos Pontos 1, 2 e 3 do dia 10/11/2010. Desta forma, não se pode 

classificar a água do córrego Mingau como classe 3 e sim como classe 4. A 

classificação 4 destina as águas à navegação e harmonia paisagística. 

 Aplicando os resultados obtidos com as análises das amostras coletadas na 

Tabela 50, temos nível de risco de danos às águas superficiais 4. 
 

Tabela 50: Níveis hierárquicos de risco de danos às águas superficiais 
Nível Características/enquadramento* 

5 desconformidade em relação às classes 1, 2 , 3 e 4, com características 
capazes de causar efeitos letais ou alteração de 
comportamento, reprodução ou fisiologia da vida humana 

4 classe 4  
3 classe 3 
2 classe 2 
1 águas doces: classe especial e classe 1  

*Baseado na Resolução CONAMA 357 (BRASIL, 2005). 
 

7.2.2 Solo  

 
- Descrição do solo 
 

  Este estudo determinou a área situada ao longo do córrego Santo Antônio, 

entre os Pontos 1 e 2 para classificação do solo.  O Ponto 1 está localizado na 

coordenada geográfica 16°47'30.85"S; 49°16'25.41"O e o Ponto 2, na coordenada 

16°47'40.84"S; 49°17'11.48"O, apresentadas na  Figura 43.  



 194

 

 
Figura 43: Área de estudo para classificação do solo no entorno do córrego Santo Antônio, 

em Aparecida de Goiânia, Goiás. 
Fonte: Google Earth. Acesso em 16/03/2012, às 10h. 

 

   Segundo Oliveira (2005, p. 116), os solos predominantes no município de 

Aparecida de Goiânia são os Latossolos, entretanto na área de estudo, o solo se 

apresenta como Cambissolo distrófico (Figura 44). Segundo Goiás (2006, p. 91, 92), 

os Cambissolos são solos pouco evoluídos, geralmente pedregosos e, devido à 

heterogeneidade do material de origem, das formas de relevo e das condições 

climáticas suas características são apresentadas de formas bastante variadas. 

Entretanto, caracterizam-se geralmente por serem bem drenados, pouco profundos 

ou rasos, com altos teores de silte e constituídos por mais de 4% de minerais 

primários e 5% de fragmentos de rocha semi-intemperizada. 

Em pesquisa de campo foi evidenciada a grande presença de erosões no 

entorno do córrego Santo Antônio. A ausência do sistema de captação de águas 

pluviais no bairro Veiga Jardim faz com que essas águas sejam direcionadas de 

maneira aleatória ao manancial. Alia-se a isto a pavimentação das vias que acelera 

o escoamento das águas e o declive natural do terreno. Todas essas evidências 

fazem que as águas pluviais, ao atingirem o córrego, provoquem o deslizamento do 

solo e o aparecimento de erosões. 
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Figura 44: Mapa de solos de Aparecida de Goiânia. 

Fonte: Oliveira (2005, p. 117) 
 
- Avaliação de risco ao solo 
 

  O método proposto para esta análise de risco ao solo no entorno do córrego 

Santo Antônio adota a suscetibilidade à erosão por meio do cruzamento dos 

indicadores de erodibilidade do solo, da declividade e dos níveis de impermeabilização. 

   Assim, com a classificação do solo já realizada no local de estudo, aplica-se a 

categorização segundo a sua erodibilidade, conforme apresenta a Tabela 51.  

 
Tabela 51:  Classes de Erodibilidade do Solo conforme este método de Avaliação Otimizada de Risco 
Ambiental.  
 

Classes de 
Erodibilidade Intensidade Unidades Pedológicas Características físicas da área de estudo 

5 Forte  

- áreas de nascentes, fundos de vale e cabeceira 
de drenagem; vertentes que apresentam lençol 
subaflorante 

4 Moderado    
a Forte 

- Espodossolos, textura 
arenosa/média ou de 
textura arenosa/argilosa 

- áreas favoráveis à concentração de fluxos de 
água; 
- áreas onde o processo de ravinamento se 
desenvolve em função da ocupação do solo 

3 Moderado 

- Solos de textura arenosa 
e textura média: Areias 
Quartzozas e Latossolos de 
textura média 

- áreas de dispersão de fluxo d’água; 
- elevadas permeabilidades; 
- ex.: estradas, arruamentos, caminhos de serviço; 
- áreas com declividades suficientes para permitir o 
escoamento das águas superficiais 

2 Fraco 
- Cambissolos 
- Chernossolo 
- Neossolo 

- áreas favoráveis à concentração de água de 
escoamento superficial; 
- declives relativamente elevados 

1 Nulo - Gleissolos 
- terrenos com declividade praticamente nula 
- ex.: margens de cursos d’água/planícies de 
inundação 

Fonte: Adaptado de São Paulo (DAEE/IPT, 1989, apud SALOMÃO, 2007, p. 239). 

Localização da 
área de estudo
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  De acordo com a Tabela 51 os Cambissolos estão categorizados como 

Classe 2 de erodibilidade, intensidade fraca. 

  Conforme este método de Avaliação Otimizada de Risco Ambiental é 

realizado, no segundo passo, o mapeamento das áreas permeáveis e impermeáveis 

no local de estudo. Neste mapeamento foram evidenciados índices de 

impermeabilidade do solo de 65,1%. Aplicando o índice na Tabela 52, obtém-se 

nível de risco de danos 4 para impermeabilização do solo no entorno do córrego 

Santo Antônio. 
 

Tabela 52: Índices de impermeabilização do solo em áreas urbanas. 
Nível Índices (%) Zonas 

5 70 a 95 
Edificação muito densa: Partes centrais, densamente 
construídas de uma cidade com ruas e calçadas 
pavimentadas 

4 60 a 70 
Edificação não muito densa: partes adjacentes ao centro, de 
menor densidade de habitações, mas com ruas e calçadas 
pavimentadas 

3 50 a 60 Edificações com poucas superfícies livres: partes residenciais 
com construções cerradas e ruas pavimentadas 

2 20 a 50 Muitas superfícies livres com edificações: partes residenciais 
com ruas pavimentadas 

1 0 a 20 Matas, parques e campos de esporte e sem pavimentação 

 
  O córrego Santo Antônio, na área de estudo, recebe as águas pluviais, além das 

regiões norte e sul do bairro Veiga Jardim, também da região da Av. Contorno Sudoeste 

(Anel Viário), situada na parte norte. Para efeito de cálculo da declividade considerou-se 

a abrangência na captação das águas pluviais do entorno do córrego Santo Antônio 

vindas de regiões localizadas em cotas altimétricas mais elevadas que a do referido 

manancial. Assim, adotou-se a cota altimétrica de elevação tomada na rótula situada 

entre a Av. Veiga Valle e a Av. Escultor Veiga Jardim, 788m até uma das maiores áreas 

de despejo das águas pluviais no córrego: a ponte da Av. Escultor Veiga Jardim, 761m. 

A extensão linear entre os dois pontos é de 435m. Assim calculou-se a declividade, 

obtendo inclinação de 6,2%. Considerando a Tabela 53 para critério de suscetibilidade 

à erosão linear por meio da declividade obtida de 6,2%, temos suscetibilidade à erosão 

linear por meio da declividade hierarquizada como nível 2. 
 
Tabela 53: Critério de suscetibilidade à erosão linear por meio de declividade. 

Nível Declividade (%) 
5 >40 
4 20 a 40 
3 12 a 20 
2 6 a 12 
1 0 a 6 

Fonte: Adaptado de Campagnoli et al. (2004 apud CAMPAGNOLI et al. 2006, p. 263) 



 197

- Hierarquização dos resultados obtidos com a avaliação de risco ao solo 

 
  Ao aplicar os dados obtidos na Tabela 54, para obtenção da suscetibilidade à 

erosão considerou-se: 

 
(i) Classe de erodibilidade, nível 2; 

(ii) Nível 4 para impermeabilização do solo; 

(iii) Declividade de 6,2%, nível 2. 

 
  Do cruzamento dos dados acima, obteve-se nível hierárquico 3 de risco de 

danos ao solo no entorno do córrego Santo Antônio, conforme demonstra a Tabela 

54. Os resultados comprovam as evidências de alta suscetibilidade à erosão linear 

observadas nas visitas de campo. 

 
Tabela 54: Matriz de classes de suscetibilidade à erosão linear. 
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Fonte: Adaptado de IPT (1990, apud SALOMÃO, 2007, p. 243) e de Campagnoli et al. (2004 apud 
CAMPAGNOLI et al. 2006, p. 263). 
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7.2.3 Águas subterrâneas  

 

- Descrição das águas subterrâneas no local de estudo 

 

  As águas subterrâneas representam uma reserva hídrica complementar para 

atender a demanda do abastecimento público, principalmente em localidades onde o 

fornecimento de água por parte do poder público ainda é precário, como é o caso do 

município de Aparecida de Goiânia. No bairro Veiga Jardim, somente a região norte 

é abastecida com água. Os locais onde não há disponibilidade deste serviço são 

obrigados a utilizar água proveniente de cisternas, ou das águas subterrâneas.  

  As águas subterrâneas assumem papel de extraordinária importância, tanto 

sob o ponto de vista social, quanto ambiental, pois são responsáveis pela recarga e 

continuidade dos cursos d’água superficiais.  

  Na região de Aparecida de Goiânia, segundo Goiás (2005), em função das 

características pedológicas e hidrogeológicas observadas no município foram 

identificados dois domínios aquíferos: o Domínio Poroso e o Domínio Fraturado.  

  O Domínio Poroso é qualificado por apresentar porosidade intergranular; e o 

Domínio Fraturado está associado à presença de reservatórios em rochas, onde a 

porosidade é do tipo secundária fissural (juntas, fraturas, falhas, zonas de 

cisalhamento, etc) . 

  O Domínio Poroso, aquíferos caracterizados pela porosidade intergranular, 

correspondendo às coberturas coluvionares e eluvionares, representadas pelos 

diversos tipos de solos presentes e pelo saprolito (rocha alterada) (GOIÁS, 2005, p. 

37). Este Domínio Poroso constitui o denominado aquífero freático, sistema de 

águas subterrâneas livres e de grande extensão lateral, que promove o 

abastecimento da população por meio de cisternas. 

  No município de Aparecida de Goiânia o nível do lençol freático apresenta 

variação de cota do nível d’água de 930 até 716,6 metros (GOIÁS, 2005, p. 37). Na 

região em estudo, entorno do córrego Santo Antônio, bairro Veiga Jardim a cota do 

nível de água situa-se entre 743,3 e 770 m. 

  Conforme a observação de cortes de taludes, cisternas e poços tubulares 

realizadas por Goiás (2005) a integração das informações dos regolitos indica que 

o Domínio Poroso no município apresenta duas camadas paralelas. A porção 
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superior é composta por solos argilosos e estruturados e a parte mais profunda 

(entre 1 e 2 m) contém uma acumulação de argilo-minerais e óxido-hidróxidos 

(GOIÁS, 2005 p. 37). 

  No mesmo trabalho (GOIÁS, 2005 p. 37), dadas as características das 

classes de solo apresentadas aliadas a ensaios de infiltração in situ, o Domínio 

Poroso foi subdividido em três conjuntos denominados de Sistemas P1, P2 e P3. 

Esses sistemas compõem aquíferos livres, com extensão lateral restrita, 

descontínuos e com importância hidrogeológica vinculada às funções filtro e 

reguladora da percolação da água.  

  No local de estudo, entorno do córrego Santo Antônio, bairro Veiga Jardim, 

conforme o Mapa Hidrogeológico do Município de Aparecida de Goiânia (Figura 45) 

o Domínio Poroso é representado pelo Sistema P2. 
 

 
Figura 45: Mapa Hidrogeológico do Município de Aparecida de Goiânia, Goiás. 

Fonte: Goiás (2005, p. 38). 
 

O Sistema P2, segundo Goiás (2005), corresponde aos Cambissolos 

Háplicos, Neossolos Litólicos e Plintossolos Pétricos. Este Sistema provê aquíferos 

intergranulares, descontínuos, livres e muito restritos lateralmente, com importância 

hidrogeológica local, relativa e muito pequena. Os solos correspondentes a este 

Sistema possuem espessuras em geral inferiores a 2 metros e condutividade 

hidráulica baixa a moderada. A condutividade hidráulica apresentada na superfície 

desses solos comumente são elevadas, reduzindo-se gradativamente com a 

Área de 
estudo 
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diminuição em profundidade. Os solos com condutividades mais elevadas em 

profundidade possivelmente apresentam fase pedregosa ou linhas de pedras, em 

seu perfil (GOIÁS, 2005 p. 42 - 43). 

  Segundo Goiás (2005), os solos que compõem o Sistema P2 são muito 

sensíveis a processos erosivos, necessitando monitoramento em relação ao uso e 

ocupação antrópicos. É o que ocorre no local de estudo. A região encontra-se 

bastante erodida devido à falta de planejamento urbano e ambiental; de mecanismos 

que regulem as formas de ocupação do solo e, acima de tudo, de políticas de 

implantação de infraestruturas urbanas, como sistemas de drenagem de águas 

pluviais. 

  A classificação do solo no local de estudo descrita na alínea 9.2.2, é 

Cambissolo distrófico. Estes solos ocorrem preferencialmente nas vertentes e 

encostas com declividades mais elevadas, em relevos movimentados. O alto teor de 

silte no horizonte A e a mediana profundidade do perfil fazem com que tenham sua 

permeabilidade dificultada. A união das baixas permeabilidades com a configuração 

topográfica bastante declivosa fazem com que os solos se tornem mais susceptíveis 

à erosão (GOIÁS, 2005, p. 25 - 26). 

 

- Avaliação de risco das águas subterrâneas 

 
  O método proposto neste trabalho para avaliação de risco do fator natural 

águas subterrâneas avalia a porosidade do solo. 

 

- Hierarquização dos resultados obtidos com a avaliação de risco às águas 

subterrâneas 

 
  Conforme o trabalho em relato, a região do córrego Santo Antônio possui 

baixo potencial para preservação de áreas de recarga, apresentando solo 

Cambissolo com permeabilidade natural dificultada. Considerando ainda os 

resultados obtidos com a realização do mapa de impermeabilização no entorno do 

córrego Santo Antônio, temos permeabilidade igual a 34,9%. Assim, para este 

estudo, e tomando como base os Níveis Hierárquicos de risco de danos descritos na 

Tabela 55, considera-se que o risco de danos às águas subterrâneas estão 

hierarquizadas como nível 4. 
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Tabela 55: Hierarquização do nível de risco de danos às águas subterrâneas. 

Nível do risco de danos às águas subterrâneas 
Nível Permeabilidade (%) Características 

5 0 a 20 nenhuma permeabilidade 
4 20 a 50 pouca permeabilidade 
3 50 a 60 permeabilidade mediana 
2 60 a 70 boa permeabilidade  
1 70 a 95 alta permeabilidade 

 
 
 
7.2.4 Cobertura Vegetal 

  Para o fator cobertura vegetal de acordo com o método adotado neste 

trabalho avalia-se a porcentagem de vegetação existente, seja rasteira, pequeno, 

médio ou grande porte em relação à área da bacia do local de estudo. 

 
- Descrição da cobertura vegetal 

  
  O entorno do córrego Santo Antônio apresenta-se bastante desmatado, como 

em todo o município de Aparecida de Goiânia. A vegetação remanescente cerrado 

sensu stricto, campo limpo e campo sujo no município; no local de estudo, a 

predominância é de veredas de fundo de vale, tendo sua topografia voltada em 

direção ao Rio Meia Ponte, ou à Leste. Evidencia-se um grande desmatamento e 

remoção de vegetação, provavelmente provocado pela implantação dos loteamentos 

de chácaras, o que promoveu a exposição do solo, tornando-o susceptível a 

instalação de processos erosivos. 

 

- Avaliação de risco à cobertura vegetal 

 
  A vegetação ciliar tem grande importância na preservação da biodiversidade, 

uma vez que mantém amplo banco genético de fauna e flora e funciona como um 

filtro das alterações externas. Adotando os princípios preservacionistas e, 

considerando que a área de estudo trata-se de Área de Preservação Permanente, 

foi realizado o mapeamento do entorno do córrego Santo Antônio para avaliar o 

quanto ainda resta da vegetação ciliar. O mapeamento realizado baseou-se na 

legislação municipal, que prevê APP’s de 50m ao longo dos córregos. 



 202

A área de Preservação Permanente apresenta 265.575,070 m². A área de 

vegetação obtida no mapeamento apresenta 92.592,885 m², ou 34,9% da área da 

APP. Neste mapeamento calculou-se a área de ocupação antrópica, que soma 

172.982,185 m², 65,1% da área total da APP. Esses resultados estão expressos nas 

Figuras 46 e 47. 
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Figura 46: Área de Preservação Permanente do córrego Santo Antônio. 
Fonte: Alisson Neves Harmyans Moreira, 2012. 203 
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Figura 47: Área de Preservação Permanente do córrego Santo Antônio: ocupação antrópica do solo. 

Fonte: Alisson Neves Harmyans Moreira, 2012. 204 
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- Hierarquização dos dados obtidos com a avaliação de risco à cobertura vegetal 

 
Os dados obtidos com o mapeamento da vegetação na APP do córrego Santo 

Antônio são: 

 
· área ocupada pela vegetação em relação à área da APP = 34,9%;  

 
  Estes resultados foram aplicados na Tabela 56, dado pelo método de 

Avaliação Otimizada de Risco Ambiental adotada e obteve-se nível 4 de risco de 

danos à cobertura vegetal. O nível de risco 4 expressa, conforme a Tabela 56 

porcentagem de presença de vegetação situando entre 21 e 40% e, a porcentagem 

de vegetação obtida por meio desta pesquisa foi de 34,9%.  

 
Tabela 56: Hierarquização do nível de risco de danos à cobertura vegetal 

Nível do risco de danos à cobertura vegetal 
Nível Vegetação (presença %) 

5 0 a 21 
4 21 a 40 
3 41 a 60 
2 61 a 80 
1 81 a 100 

 

 

7.3 Risco Ambiental 
 

  Os resultados das avaliações de risco obtidas para o meio socioeconômico são: 

 
• Uso e ocupação do solo: nível 5; 

• Infraestrutura: nível 3; 

• Saúde pública: nível 4; 

• Escolaridade: nível 3; 

• Aspectos econômicos: nível 3. 

 

  Os resultados das avaliações de risco obtidas para o meio físico são: 

 
• Águas superficiais: nível 4; 

• Solo: nível 3; 

• Águas subterrâneas: nível 4; 

• Cobertura vegetal: nível 4. 
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  Aplicando os resultados na Matriz de Agregação, temos a Figura 48: 

 
Matriz de Agregação 
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Figura 48: Matriz de agregação Método Avaliação de Risco Ambiental proposto aplicado no entorno 
do córrego Santo Antônio, em Aparecida de Goiânia, Goiás. 

 

Legenda:  

 

  · O cruzamento de uso e ocupação do solo, nível 5, com águas superficiais, 

nível 4, obtém-se nível de risco ambiental 5. A ocupação de APP’s é restrita por Lei. 

No entorno do córrego Santo Antônio, mais especificamente na área de estudo, 

constatou-se a ocupação antrópica da APP por chácaras com habitações, criação de 

porcos, depósito de entulho e uma pequena indústria de doces. Além dessas 

ocupações estarem em desacordo com a legislação em vigor, elas provavelmente 

vem deteriorando a qualidade das águas superficiais, como demonstraram as 

análises físico-químicas e bacteriológicas realizadas. 

· No nível 4 de risco ambiental evidenciam-se as restrições de acesso e 

qualidade do serviço de saúde pública à população residente no local de estudo. 

· A intersecção na matriz de agregação de infraestrutura, escolaridade e 

aspectos econômicos, nível 3, com águas superficiais, águas subterrâneas e 

cobertura vegetal, nível 4, obtemos nível de risco ambiental 4. Este risco ambiental, 

nível 4, para a agregação destes fatores socioeconômicos e físicos, é comprovado 

dada a ausência do fornecimento público do recurso água em grande parte do bairro 

Veiga Jardim, do precário sistema de drenagem de águas pluviais e da inexistência 

do sistema de coleta e tratamento de esgoto. A teoria de que quanto menor o nível 

N Risco ambiental 
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de escolaridade da população, maiores são os impactos ambientais são 

comprovados na aplicação do método adotado. As evidências de lançamento de 

esgoto doméstico in natura no córrego, sem o devido tratamento, ou a adoção de 

fossas sépticas, são consequências do baixo nível de conhecimento. Alia-se a isto o 

baixo poder aquisitivo da população residente no local.  

  · O cruzamento de uso e ocupação do solo, nível 5, com solo, nível 3, obtém-

se nível de risco ambiental 4; o encontro na matriz de agregação de saúde pública, 

nível 4, com solo, nível 3, obtemos também nível de risco ambiental 4.  Isso se deve 

às formas de uso e ocupação do solo, com grandes impermeabilizações, aliado ao 

precário sistema de drenagem das águas pluviais. Essas evidências vêm 

provocando, com forte intensidade, grandes erosões no entorno do córrego Santo 

Antônio. A inexistência dos sistemas de drenagem urbana provocam ainda grande 

risco de morte à população em períodos chuvosos. 

  · A intersecção na matriz de agregação de escolaridade, infraestrutura e 

aspectos econômicos, nível 3, com solo, obtemos também nível de risco ambiental 

3. Esses resultados reforçam a necessidade de investimentos em drenagem urbana, 

saúde pública e ensino no local de estudo. 

Por fim, somando os resultados das agregações e dividindo pelo número de 

resultados, obtemos risco ambiental 4: 
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8 CONCLUSÕES 
 
 
  O método proposto neste trabalho indica a análise dos fatores inseridos no 

meio socioeconômico e meio físico. No meio socioeconômico são estudadas as 

formas de uso e ocupação do solo, a saúde pública da população, a escolaridade, a 

infraestrutura urbana (presença/ausência dos serviços de abastecimento público de 

água potável, coleta e tratamento de esgoto sanitário, energia elétrica, vias 

pavimentadas, drenagem urbana, transporte público e coleta de lixo) e aspectos 

econômicos da população. No meio físico, o método aqui proposto, adota os 

seguintes fatores ambientais: águas superficiais, solo, águas subterrâneas e 

cobertura vegetal.  

Para cada fator ambiental foi elencado um único indicador, considerado mais 

importante daqueles adotados pela metodologia de Faria, que expressasse melhor e 

de maneira mais direta a sua qualidade. Assim, para o fator águas superficiais foi 

tomada a avaliação da qualidade da água; para solo elencou-se o fator 

suscetibilidade à erosão; para águas subterrâneas foi adotada a porosidade do solo 

como indicador de avaliação de risco ambiental e, para cobertura vegetal avaliou-se 

a sua presença em termos de porcentagem na APP. 

Além disso, para a obtenção dos resultados finais nesta avaliação de risco, de 

forma mais direta, obtém-se o nível de risco de danos para cada fator, seja físico ou 

socioeconômico e depois esses resultados são interceptados em uma única matriz 

de agregação, que resulta no risco ambiental da inter-relação dos fatores 

conjuntamente.  

O método proposto realiza o cálculo lógico-matemático na matriz de risco de 

forma bastante simples: a soma do fator do meio físico, situado no sentido horizontal 

(linha) da matriz, com o fator do meio socioeconômico, localizado no sentido da 

vertical (coluna) da matriz, sendo o resultado dividido por 2. Se o número obtido for 

decimal, procede-se o arredondamento, de forma que, ao somarmos
2

52+  = 3,5; 

então o resultado final é 4. O método de Avaliação Otimizada de Risco Ambiental 

determina ainda, após a obtenção de todos os níveis de risco de danos e sua 

aplicação na matriz de agregação, um valor final de risco, somando-se os resultados 

das agregações e dividindo o resultado pelo número de fatores da soma. 
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 O método proposto, aplicado no entorno do córrego Mingau, no bairro Parque 

Amazônia, em Goiânia, Goiás e, em uma região do córrego Santo Antônio, 

localizado no bairro Veiga Jardim, em Aparecida de Goiânia, Goiás, demonstrou-se 

simples e direto, ágil, sinergético e abrangente. O manuseio e a organização dos 

procedimentos, ao adotar fatores relacionados ao meio socioeconômico e físico, 

realizando a integração de todos os indicadores de forma conjunta, espelha a 

realidade de maneira ampla e sistêmica.  

 O método Avaliação Otimizada de Risco Ambiental vincula-se, desta forma, 

de maneira direta à estas novas formas de planejamento urbano e ambiental, agrega 

e avalia os indicadores do meio socioeconômico e físico, de maneira a detectar a 

realidade intrínseca à população e as reais restrições físicas do local de estudo. 

Essa avaliação permite a construção de propostas de formas de uso e ocupação do 

solo, de manejo dos recursos ambientais e da implementação de programas de 

promoção das questões sociais e econômicas da população adotando os 

indicadores de sustentabilidade aqui descritos. O método aqui proposto constitui 

uma ferramenta para a elaboração e a implantação de práticas de planejamento 

urbano e ambiental nas cidades contemporâneas sustentáveis.  
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9 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

Os resultados obtidos com esta pesquisa e, somados à análise da legislação 

em vigor, serviram de base à elaboração das sugestões que se seguem, voltadas 

para: 

1 mitigar/controlar os danos ambientais detectados na área onde foi feito o 

estudo de caso;  

2 orientar o planejamento urbano futuro de Goiânia, Aparecida de Goiânia 

e outros centros urbanos brasileiros; e 

3 efetivar o direito de uso de recursos hídricos por meio de outorga, com os 

devidos recursos controladores: fiscalizar e elaborar estudos técnicos 

para subsidiar os usos através dos Comitês de Bacia Hidrográfica. 

 

9.1 Medidas Sugeridas para a Área do Córrego Mingau e Entorno 

 
a) Recomposição da paisagem original no terreno ocupado atualmente pelo 

Clube Sindigoiânia, onde se encontram as nascentes principais do córrego Mingau, 

com ênfase em: revegetação das áreas de preservação permanente; proteção das 

nascentes; implantação de medidas efetivas de controle e fiscalização; e, realização 

de atividades permanentes de educação ambiental dirigidas aos usuários e 

administradores do clube.  

b) Remoção dos usos que ocorrem no entorno do córrego, principalmente a 

oficina de pintura e funilaria de veículos em função das restrições de uso em APP’s, 

que são caracterizadas pela intocabilidade e vedação de uso econômico direto, 

conforme a Resolução CONAMA 369 (BRASIL, 2006) e a Lei n° 171, Plano Diretor 

do Município de Goiânia (2007).  

c) Contenção da intensificação dos processos de ocupação antrópica no 

entorno do córrego Mingau, de forma a frear a compactação do solo e perda de 

permeabilidade. 

d) Redimensionamento das obras civis – rede subterrânea de drenagem e 

pontos de dissipação de água pluvial e, adoção de medidas de controle e contenção 

dos efluentes pluviais por meio do uso de tecnologias alternativas ou 

compensatórias, de modo a evitar seus efeitos erosivos nos solos, à jusante do 

córrego. Para isso, deverão ser construídos antes do trecho erodido, pontos de 
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dissipação de energia e bacias ou lagoas de contenção para que haja a diminuição 

da intensidade da força das águas provenientes do escoamento superficial. 

e) Realização de estudos geológicos e/ou geotécnicos nas imediações das 

áreas já afetadas pela erosão e, com base neles, definição de um sistema de 

monitoramento permanente e de medidas efetivas de controle e prevenção de 

processos erosivos, de recuperação das calhas do córrego e posteriormente de 

revegetação dos taludes. 

f) Implantação de programas permanentes de educação ambiental com 

contínuo acompanhamento da população local, de modo a prevenir as 

contaminações provocadas pelo despejo de resíduos domésticos – seja através de 

fossas negras, ou por resíduos sólidos – no entorno do córrego e nas regiões 

vizinhas, absorvendo voluntários da própria comunidade. 

g) Reversão dos sistemas de represamento de água que vêm servindo à 

irrigação e ao lazer. 

h) Orientação técnica aos agricultores, com vistas a restringir ao máximo o 

uso de agrotóxicos, por meio de adoção de práticas alternativas de controle de 

pragas e correção de solos. 

i) Implementação de uma série de medidas e iniciativas integradas, tais 

como: estimativa das reservas renováveis e vazões de segurança das águas do 

córrego e pluviais; aperfeiçoamento do sistema de outorga e implementação do 

sistema de cobrança; reuso de água; construção adequada dos pontos de captação; 

manejo integrado dos sistemas de captação, implantação de sistemas para a 

recarga artificial, educação ambiental, viabilização da coleta e tratamento das águas 

servidas, controle e recuperação dos processos erosivos, monitoramento da 

qualidade das águas; cartografia do risco à contaminação e definição de áreas de 

proteção para a recarga natural dos aquíferos. 

j) Investimentos em educação pública e, em especial na educação 

ambiental; em pesquisas na área de energias limpas e de inovações tecnológicas. 

k) Promoção da equidade social, da ética da cidadania, do respeito à 

diversidade humana. 

l) Abolição da corrupção que dificulta a efetivação de planos e políticas de 

intervenção nos espaços urbanos. 
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9.2 Medidas Sugeridas para a Área do Córrego Santo Antônio e Entorno 

 
a) Recomposição da paisagem original das APP’s; implantação de medidas 

efetivas de controle e fiscalização do uso e ocupação.  

b) Remoção dos usos indevidos que ocorrem no entorno do córrego, 

principalmente a criação de suínos, o depósito de entulhos e habitações, dadas as 

restrições de uso em APP’s, que são caracterizadas pela intocabilidade e vedação 

de uso econômico direto, conforme a Resolução CONAMA 369 (BRASIL, 2006) e a 

Lei Complementar n° 005, que dispõe sobre o zoneamento, uso e ocupação do solo 

no município de Aparecida de Goiânia (2001).  

c) Frear a intensificação dos processos de ocupação antrópica no entorno do 

córrego Santo Antônio, com o objetivo de reduzir a compactação do solo e perda de 

permeabilidade. 

d) Construção de obras de drenagem das águas pluviais adotando 

tecnologias alternativas ou compensatórias, de modo a evitar seus efeitos erosivos 

nos solos, à jusante do córrego. Propõe-se a construção de pontos de dissipação de 

energia e bacias ou lagoas de contenção para que haja a diminuição da intensidade 

da força das águas provenientes do escoamento superficial. 

e) Definição de um sistema de monitoramento permanente com base nos 

estudos geológicos e geotécnicos já realizados nas imediações das áreas já 

afetadas pela erosão. Adoção de medidas efetivas de controle e prevenção de 

processos erosivos, de recuperação das calhas do córrego e posteriormente de 

revegetação dos taludes. 

f) Implantar programas permanentes de educação ambiental com contínuo 

acompanhamento da população local, de modo a prevenir as contaminações 

provocadas pelo despejo de resíduos domésticos – seja através de fossas negras, 

ou por resíduos sólidos – no entorno do córrego e nas regiões vizinhas, absorvendo 

voluntários da própria comunidade. 

g) Orientação técnica aos chacareiros, com vistas a restringir ao máximo o 

uso de agrotóxicos, por meio de adoção de práticas alternativas de controle de 

pragas e correção de solos. Orientações também no sentido de restringir a criação 

de animais no entorno do córrego. 

h) Implementação de uma série de medidas e iniciativas integradas, tais 

como: sistemas de abastecimento público de água; coleta e tratamento de esgoto 
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sanitário; sistema de coleta, separação, destinação e reciclagem dos resíduos 

sólidos urbanos; estimativa das reservas renováveis e vazões de segurança das 

águas do córrego e das águas pluviais; aperfeiçoamento do sistema de outorga e 

implementação do sistema de cobrança; reuso de água; construção adequada dos 

pontos de captação; manejo integrado dos sistemas de captação; implantação de 

sistemas para a recarga artificial; educação ambiental; controle e recuperação dos 

processos erosivos; monitoramento da qualidade das águas; cartografia do risco à 

contaminação e definição de áreas de proteção para a recarga natural dos 

aquíferos. 

i) Investimentos em educação pública, em pesquisas na área de energias 

limpas e de inovações tecnológicas. 

j) Promoção da equidade social, da ética da cidadania, do respeito à 

diversidade humana. 

k) Abolir a corrupção que dificulta a efetivação de planos e políticas de 

intervenção nos espaços urbanos. 

 

9.3 Recomendações para o Planejamento Urbano Futuro de Goiânia e 
Aparecida de Goiânia 
 

a) Orientar o uso e ocupação do solo pela capacidade de suporte do 

ecossistema, de modo a garantir a manutenção de suas características funcionais – 

estabilidade, diversidade e capacidade de autorregulação.   

b) Implantar um sistema de fiscalização preventiva da ocupação das áreas 

de preservação permanente previstas no Código Florestal e, de forma mais restritiva, 

nas Leis municipais que se apresentam mais abrangentes que aquela (recuo de 

cinquenta metros para as faixas bilaterais contíguas aos cursos d’água e de cem 

metros para as áreas circundantes de nascentes), como é o caso de Goiânia e 

Aparecida de Goiânia.  

c) Envolver a comunidade em todas as fases do planejamento urbano, como 

forma de garantir sua efetiva implementação. 

d) Recompor as áreas de preservação permanente contínuas ao longo de 

todos os cursos d’água. 
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e) Recuperar áreas degradadas por fenômenos naturais ou por ações 

antrópicas. 

f) Efetivar a implementação dos Comitês de Bacia Hidrográfica, tanto no 

âmbito estadual, quanto federal. 

g) Levar em conta as características de resistência e resiliência dos fatores 

ambientais no planejamento urbano, prevenindo que construções civis sejam 

projetadas em desconformidade com a capacidade suporte dos mesmos. 

h) Efetivar o cumprimento das Leis já existentes, tanto por parte da 

população como por parte do poder público, como forma de implementar e fazer 

valer os planos municipais elaborados. 

i) Efetivação da Política Nacional de Recursos Hídricos que prevê a sua 

gestão sistemática e a eficaz estruturação dos comitês de bacias hidrográficas, dada 

a falta de gestão integrada dos recursos hídricos com o uso do solo. 

Realização de Planos de ordenamento municipal - Planos Diretores de maneira mais 

abrangente e integrada, tomando a bacia hidrográfica como base de estudo e 

incorporando o que estabelece a Lei n° 9.433, de 08/01/1997. 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS 
 

Goiânia, agosto de 2010. 
 
 

Prezados(as) Srs(as), 
 

Estamos realizando uma pesquisa de avaliação de riscos ambientais no entorno do córrego 
Mingau no intuito de subsidiar o planejamento urbano para o município de Goiânia e proporcionar 
maior qualidade de vida à população local. Para isto, gostaríamos de contar com seus pareceres, o 
que para nós é de muita valia. Elaboramos desta forma, um questionário, que se segue e 
gostaríamos que o preenchesse.  

Ressalta-se que esta pesquisa é de cunho estritamente científico, totalmente desvinculada 
dos órgãos gestores municipal, estadual e federal. Assim, a identificação do questionário é opcional.   

 
Sem mais para o momento, nos colocamos à disposição. 
 
Atenciosamente gratos pela colaboração, 

 
 
Profa. Simone Gonçalves Sales Assunção 
Coordenadora do Projeto 
e-mail: si.salesassun@gmail.com 
 

Questionário 

1) Nome (opcional):____________________________________________________________ 

2) Endereço:_________________________________________________________________ 

3) Sexo:                   Feminino                                   Masculino 

4) Data nascimento: ___________________________________________________________ 

5) Local de nascimento (cidade e estado):__________________________________________ 

6) Estado civil:                   Solteiro                    Casado                  Divorciado             Viúvo 

7) Há quanto tempo reside no local:_______________________________________________ 

8) Profissão: _________________________________________________________________ 

9) Quantas pessoas moram na casa?______________________________________________ 

10) Renda familiar: 

     até 1 salário mínimo                                                      acima de 1 até 2 salários mínimos    

     acima de 2 até 3 salários mínimos                                acima de 3 até 5 salários mínimos 

     acima de 5 até 10 salários mínimos                              acima de 10 salários mínimos 

11) Fonte de renda:_____________________________________________________ 

12) Escolaridade: 

     Analfabeto                                                                      Ensino superior 

     Ensino fundamental incompleto                                     Especialização 

     Ensino fundamental completo                                        Mestrado 

     Ensino médio                                                                  Doutorado     
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13) Onde procura se informar? 

Jornais                               revistas                              internet                         TV                   

Rádio                                 Outros (quais)________________________________________ 

14) Com que freqüência procura se informar? 

Todos os dias                                   1 x por semana                               de vez em quando 

2 x por semana                                 quinzenalmente                              mensalmente 

15) O que o motivou fixar residência neste local? ____________________________________ 

16) Você gosta de morar neste local? 

     Sim. Por quê?______________________________________________________________                                

Não. Por quê?______________________________________________________________                                

17) Você acha que aqui é uma área de risco ambiental?  

Sim. Por quê?_____________________________________________________________                                 

Não. Por quê?_____________________________________________________________                                

18) Quais os problemas ambientais que você vê?____________________________________ 

19) O que você acha que deixaria o ambiente em melhores condições?__________________ 

____________________________________________________________________________ 

20) Vocês tem Posto de Saúde próximo? 

Sim                                                 Não 

21) Tem coleta de lixo? 

Sim                                                 Não 

22) Tem esgoto da rede pública? 

Sim                                                 Não 

23) Tem água encanada? 

Sim                                                 Não 

24) Tem transporte coletivo? 

Sim                                                 Não 

25) Dê uma nota de 0 a 10 (sendo 0 muito baixo e 10 muito alto) para a qualidade da água do 

córrego__________________ 

26) Dê uma nota de 0 a 10 para a água da cisterna (se usar)____________________________ 

27) Dê uma nota de 0 a 10 para a temperatura e umidade relativa do ar perto da sua 

casa__________________ 

28) Dê uma nota de 0 a 10 para o erosão e assoreamento do solo perto do 

córrego_________________________ 

29) Falando de preservação dê uma nota de 0 a 10 para a vegetação natural 

_________________________ 

30) Dê uma nota de 0 a 10 para o serviço de saúde no bairro___________________________ 

31) Dê uma nota de 0 a 10 para a infraestrutura (água encanada, esgoto, energia, vias pavimentadas, 

transporte coletivo, coleta de lixo) no bairro_____________________________ 
 

 


