
   

 

 

 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

INSTITUTO DE ESTUDOS SOCIOAMBIENTAIS 
Programa de Pós-Graduação em Geografia 

 

 

 

 

 

HELCI FERREIRA RAMOS 

 

 

 

 

ANÁLISE ESPACIAL DE INDICADORES DE DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL 

URBANO DAS REGIÕES NORTE, NOROESTE E MEIA PONTE DO MUNICÍPIO DE 

GOIÂNIA (1975 – 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Goiânia /2016 

 



 

 

ii 
 

 



 

 

iii 
 

 

 

HELCI FERREIRA RAMOS 

 

 

 

 

ANÁLISE ESPACIAL DE INDICADORES DE DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL 

URBANO DAS REGIÕES NORTE, NOROESTE E MEIA PONTE DO MUNICÍPIO DE 

GOIÂNIA (1975 – 2015) 

 

 

 

                                 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-

Graduação em Geografia, do Instituto de 

Estudos Socioambientais da Universidade 

Federal de Goiás, Linha de Pesquisa – 

Análise Ambiental e Tratamento da Informação 

Geográfica, como requisito para a obtenção no 

grau de Mestrado em Geografia. 

Orientadora: Prof.ª. Drª. Fabrizia Gioppo 

Nunes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Goiânia/2016  



Ficha de identificação da obra elaborada pelo autor, através do
Programa de Geração Automática do Sistema de Bibliotecas da UFG.

CDU 55

Ramos, Helci Ferreira 
      Análise Espacial de indicadores de desenvolvimento
socioambiental urbano das Regiões Norte, Noroeste e Meia Ponte do
Município de Goiânia (1975 – 2015) [manuscrito]  / Helci Ferreira  Ramos.
- 2016.
      15, 158 f. 

      Orientador: Profa. Dra. Fabrizia  Gioppo Nunes.
      Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal de Goiás, Instituto
de Estudos Socioambientais (Iesa), Programa de Pós-Graduação em
Geografia, Goiânia, 2016.
     Bibliografia. Anexos.
      Inclui siglas, gráfico, tabelas, lista de figuras, lista de tabelas.

      1. Segrecação socioespacial. 2. Qualidade de vida. 3.
Desenvolvimento socioambiental. 4. Geoprocessamento. I. Gioppo
Nunes, Fabrizia , orient. II. Título.



•••••
UFGI E S A M!"IISTÉRIO DA EDlJCAÇAO

UNIVERSIDADE FEDER~L DE GOlAS
I. ·STlTUTO DE ESTüDOS SOCIOA:vIBIENTAIS

PROGR~MA DE PÓS-GR~DUAÇAo EM GEOGR~F1A
..\REA DE CO:'\CENTR~Ç..\O: '\A TUREZA E PRODUÇÃO DO ESPAÇO

ATA DA SESSÃO PÚBLICA DE JULGAMENTO DA DEFESA DE DISSERTAÇÃO DE MESTRADO DE

Helci Ferreira Ramos

Aos três dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezesseis (2016), a partir das 09 horas, no

Instituto de Estudos Socioambientais da Universidade Federal de Goiás, teve lugar a sessão de julgamento

da Dissertação de Mestrado de Helci Ferreira Ramos, intitulada: "Análise Espacial de indicadores de

desenvolvimento socioambiental urbano das regiões norte, noroeste e meia ponte do município de Goiânia".

A banca examinadora foi composta, conforme Portaria n. o 105/2016 da Diretoria do lESA, pelos seguintes

Professores Doutores: Profa. Dra. Fabrizia Gioppo Nunes (Presidente), Prof. Dr. Denis Castilho (membro

titular Interno) e Prof. Dr. Alex Mota dos Santos (membro titular Externo) Os examinadores arguiram na

ordem citada, tendo o candidato respondido satisfatoriamente. Às J ~ ~8,:::::; c ~:::;-:::;:::=~;::~:~:::~~~<::

passou a julgamento, em sessão secreta, tendo o candidato obtido os seguintes resultados:

Prola. Dra. Fabrizia Gioppo Nunes (Presidente) - Ass. ~""",,"'Ii',",.iI',oli!ooiii~iE!' _~ _

Aprovado Reprovado ( ) ~
~

Prof. Dr. Denis Castilho - Ass

Aprovad0]><J Reprovado ( ( I _

Prof. Dr. Alex Mota dos Santos - Ass. __ ~_L'::::::::~=-_~~~1-~!!:!.::.:'-'-+J.t::::::Jv,i~:::.- _

Aprovado (/Z) Reprovado ( )

Resultado final: Aprovado (~ Reprovado ( )c

Houve alteração no Título? Não ( )

Em caso afirmativo, especifique o novo título: -.+~---"Q"""-Cl-l;~""l\...'-""--'-'l~"--J' Q úJ)k

I'n s t~L fLs .cl3. tA,Qr-QRL

Sim K)

J

Outrasobservações: _

Reaberta a Sessão Pública, o Presidente da Banca Examinadora proclamou o resultado e encerrou

a sessão, da qual foi lavrada a presente ata, que segue assinada pelos membros da Banca

Examinadora e pela Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Geografia.

Secretaria .



 

 

iv 
 

AGRADECIMENTOS 
 

Ao Eterno Deus que age por mim, com amor me sustém, e que mesmo nos momentos 

mais difíceis não permitiu que teu servo fosse desamparado.  

À minha estimada orientadora professora Drª. Fabrizia Gioppo Nunes, por suas 

orientações e dedicação que foram fundamentais para o desenvolvimento da 

pesquisa, bem como aos professores do IESA/UFG, pela ministração das disciplinas 

complementares que foram fundamentais para a evolução deste trabalho.  

Ao Professor Alex Mota dos Santos pelas valiosas contribuições e recomendações, 

no decorrer da pesquisa e na qualificação. A professora aposentada Áurea de Souza 

Maia Silva, pelas leituras e correções, a professora Eula Regia Sena.   

Aos professores, servidores, colegas e amigos da Universidade Federal de Goiás – 

(UFG), do instituto de Estudos Socioambientais – (IESA) e do Laboratório de 

Processamento de Imagens e Geoprocessamento – (LAPIG), pelas contribuições e 

oportunidades, em especial ao mestrando do Programa de Pós-graduação em 

Ciências Ambientais – (CIAMB/UFG), Adriano Silva de Faria, por seu auxilio no 

processamento das imagens de alta resolução, e ao mestrando do Pós-graduação em 

Geografia Rodrigo Lima Santos, por suas observações e leitura e na ajuda às 

atividades de campo. 

À Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás – (FAPEG), pela concessão 

da bolsa de estudo durante o desenvolvimento da pesquisa. 

Aos irmãos na fé, que cobriram-me com suas orações para que Deus na graça, 

intercedesse para vencer todos os obstáculos, em especial ao Pastor João Bento 

Soares, pastor dirigente da nossa igreja. 

À minha amada esposa Eva da Silva Souza e aos meus filhos Yitzchak Ferreira, Ana 

C. Ferreira e Mateus Ferreira pelo amor, dedicação e compreensão pelas horas 

preciosas, até sacrificantes, da minha ausência juntos deles. 

A todos, minha gratidão! 

 

 

 

 



 

 

v 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATÓRIA 

 

 

Aos meus saudosos pais, Doralino Ferreira 

Ramos e Brasiliana Virginia está partiu 

(08/03/2016), pelo seu amor e dedicação na 

minha criação e educação, pessoas a quem tanto 

amei! Também à memória dos meus queridos 

irmãos: Heliado, Aldo, Heldo que nos deixou 

(27/03/2016). Próximo do final desta jornada 

foi marcado pela perda de mais um irmão Edson 

no último dia (27/09/2016). Contudo o Eterno 

Deus não nos desamparou-me, à Deus toda honra 

e glória! 



 

 

vi 
 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1: Concepções teóricas sobre os princípios metodológicos de qualidade de 

vida ............................................................................................................................ 27 

Tabela 2: Taxa da variação da evolução populacional entre 1940 a 1950 ............... 44 

Tabela 3: Legislações e parcelamento do uso do solo no Município de Goiânia...... 55 

Tabela 4: Síntese das características dos dados raster utilizados na pesquisa. ...... 60 

Tabela 5: Evolução e taxa do crescimento da população de Goiânia ...................... 73 

Tabela 6: Dados quantitativos do uso e cobertura da terra. ..................................... 78 

Tabela 7: Dados quantitativos da alteração na área em estudo. .............................. 88 

Tabela 8: Situação fundiária na área em estudo ...................................................... 96 

Tabela 9: Abordagens sobre o verde urbano.......................................................... 109 

Tabela 10: Quantitativo de áreas verdes públicas nas Regiões Norte, Noroeste e Meia 

Ponte de Goiânia. .................................................................................................... 111 

Tabela 11: Quantitativo do Índice de Áreas Verdes na Região Norte/Goiânia ....... 118 

Tabela 12: Quantitativo do Índice de Áreas Verdes na Região Noroeste/Goiânia .. 119 

Tabela 13: Tabela 13: Quantitativo do Índice de Áreas Verdes na Região Meia 

Ponte/Goiânia .......................................................................................................... 120 

Tabela 14: Número de bairros por intervalos de IAV nas regiões em estudo. ........ 124 

Tabela 15: Componentes do índice de exclusão social para o município de Campo 

Grande. ................................................................................................................... 139 

 

  



 

 

vii 
 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1: Localização das Regiões Norte, Noroeste e Meia Ponte no Município de Goiânia42 

Figura 2:: Mosaico das regiões em estudo com as quadriculas das fotografias aérea. ........ 61 

Figura 3: Fluxograma do procedimento metodológico de tratamento das informações 

matriciais e vetoriais. ......................................................................................................................... 62 

Figura 4:Geocodificação das informações cadastrais dos loteamentos urbanos ................... 64 

Figura 5: Mapa com resultado da classificação não supervisionada, anos de 1975. ............ 66 

Figura 6: Esquema de obtenção da área urbanizada dos bairros das regiões Meia Ponto, 

Norte e Noroeste pelo método dasimétrico. ................................................................................... 68 

Figura 7: Fluxograma da metodologia da dasimétrica. ............................................................... 69 

Figura 8: Gráfico do Crescimento Populacional de Goiânia – GO. ........................................... 72 

Figura 9: Densidade demográfica coroplético bairros e glebas. ................................................ 75 

Figura 10: Mapa do uso e ocupação, classificação da fotografia aérea de 2011. .................. 77 

Figura 11: Mapa de densidade demográfica: método dasimétrico. .......................................... 79 

Figura 12: Mapa do Setor Parques Flores, densidade demográfica pelos, 12 A Método 

Coroplético, Métodos Dasimetrico 12 B. ........................................................................................ 80 

Figura 13: Mapa da Evolução Urbana 1975 a 2015. ................................................................... 83 

Figura 14: Mapa da Supressão do verde de 1975 a 2015. ........................................................ 86 

 Figura 15: Correlação do crescimento da área urbana versus supressão do verde urbano.

 ............................................................................................................................................................... 88 

Figura 16: Mapa de uso e ocupação no período de 1975 e 2015 nas regiões. ...................... 90 

Figura 17: Situação fundiária da área de estudo, localização dos loteamentos regulares, 

irregulares e em processo de regularização. ................................................................................. 95 

Figura 18: Evolução do número de loteamentos de 1950 a 2015, nas Regiões Norte, Noroeste 

e Meia Ponte. ...................................................................................................................................... 98 

Figura 19: Mapa que apresenta distribuição dos locais onde realizou-se as visitas de campo 

das análises fundiárias. ................................................................................................................... 100 

Figura 20: Função das áreas verdes. .......................................................................................... 109 

 Figura 21: Mapa das áreas verdes: Áreas de Preservação Permanente (APP), de 

Preservação Ambiental (APA), parques e praças. ...................................................................... 112 

Figura 22: Espacialização da vegetação remanescente em APP de cursos d’água da área em 

estudo. ................................................................................................................................................ 114 

Figura 23: Fluxograma do procedimento metodológico adotado para o cálculo do IAV por 

habitante. ........................................................................................................................................... 117 

file:///D:/Dissertação%20Profª%20Fabrizia%2002_03_16/DISSERTAÇÃO_21_11_16/Correções%20Finais%2008_12_2016/dissertação%2004_12_2017/Enviada%20em%2008_01_2017/Dissetação_Helci%20Ferreira%20Ramos_08_1_2017.docx%23_Toc471681458
file:///D:/Dissertação%20Profª%20Fabrizia%2002_03_16/DISSERTAÇÃO_21_11_16/Correções%20Finais%2008_12_2016/dissertação%2004_12_2017/Enviada%20em%2008_01_2017/Dissetação_Helci%20Ferreira%20Ramos_08_1_2017.docx%23_Toc471681458
file:///D:/Dissertação%20Profª%20Fabrizia%2002_03_16/DISSERTAÇÃO_21_11_16/Correções%20Finais%2008_12_2016/dissertação%2004_12_2017/Enviada%20em%2008_01_2017/Dissetação_Helci%20Ferreira%20Ramos_08_1_2017.docx%23_Toc471681466
file:///D:/Dissertação%20Profª%20Fabrizia%2002_03_16/DISSERTAÇÃO_21_11_16/Correções%20Finais%2008_12_2016/dissertação%2004_12_2017/Enviada%20em%2008_01_2017/Dissetação_Helci%20Ferreira%20Ramos_08_1_2017.docx%23_Toc471681468
file:///D:/Dissertação%20Profª%20Fabrizia%2002_03_16/DISSERTAÇÃO_21_11_16/Correções%20Finais%2008_12_2016/dissertação%2004_12_2017/Enviada%20em%2008_01_2017/Dissetação_Helci%20Ferreira%20Ramos_08_1_2017.docx%23_Toc471681474
file:///D:/Dissertação%20Profª%20Fabrizia%2002_03_16/DISSERTAÇÃO_21_11_16/Correções%20Finais%2008_12_2016/dissertação%2004_12_2017/Enviada%20em%2008_01_2017/Dissetação_Helci%20Ferreira%20Ramos_08_1_2017.docx%23_Toc471681474
file:///D:/Dissertação%20Profª%20Fabrizia%2002_03_16/DISSERTAÇÃO_21_11_16/Correções%20Finais%2008_12_2016/dissertação%2004_12_2017/Enviada%20em%2008_01_2017/Dissetação_Helci%20Ferreira%20Ramos_08_1_2017.docx%23_Toc471681477
file:///D:/Dissertação%20Profª%20Fabrizia%2002_03_16/DISSERTAÇÃO_21_11_16/Correções%20Finais%2008_12_2016/dissertação%2004_12_2017/Enviada%20em%2008_01_2017/Dissetação_Helci%20Ferreira%20Ramos_08_1_2017.docx%23_Toc471681477
file:///D:/Dissertação%20Profª%20Fabrizia%2002_03_16/DISSERTAÇÃO_21_11_16/Correções%20Finais%2008_12_2016/dissertação%2004_12_2017/Enviada%20em%2008_01_2017/Dissetação_Helci%20Ferreira%20Ramos_08_1_2017.docx%23_Toc471681478
file:///D:/Dissertação%20Profª%20Fabrizia%2002_03_16/DISSERTAÇÃO_21_11_16/Correções%20Finais%2008_12_2016/dissertação%2004_12_2017/Enviada%20em%2008_01_2017/Dissetação_Helci%20Ferreira%20Ramos_08_1_2017.docx%23_Toc471681478


 

 

viii 
 

Figura 24: Mapa de Índice de Área Verde (IAV) por habitantes, das três regiões de estudo.

 ............................................................................................................................................................. 123 

Figura 25: Bairros com o maior e o menor Índice de Área Verde (IAV). ................................ 125 

Figura 26: Revitalização da vegetação nos lotes do Conjunto Samambaia entre os anos de 

2002 a 2016. ..................................................................................................................................... 126 

Figura 27: Evolução das edificações no bairro Jardim Gramado, entre os anos de 2002 a 

2016. ................................................................................................................................................... 127 

Figura 28: Condição do verde urbano das áreas visitadas em campo. .................................. 131 

Figura 29: Projeção gráfica do Índice de exclusão .................................................................... 135 

Figura 30: Projeção gráfica do Índice de inclusão ..................................................................... 136 

Figura 31: Projeção gráfica do Índice de inclusão/exclusão .................................................... 137 

Figura 32: Diagrama de Espalhamento de Moran. .................................................................... 141 

Figura 34: Análise espacial dos dados censitários de Desenvolvimento Humano (Longv; 

AFTard). ............................................................................................................................................. 145 

Figura 35: Análise espacial dos dados censitários de Desenvolvimento Educacional (EscPrec; 

DEduc). .............................................................................................................................................. 146 

Figura 37: Análise espacial dos dados censitários de Coleta de Lixo (PTLixo). ................... 149 

Figura 38: Análise espacial dos dados censitários autonomia do Conforto Domiciliar (Dhab; 

DoPV). ................................................................................................................................................ 150 

Figura 39: Análise espacial dos dados censitários de equidade feminina (MChF). ............. 151 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///D:/Dissertação%20Profª%20Fabrizia%2002_03_16/DISSERTAÇÃO_21_11_16/Correções%20Finais%2008_12_2016/dissertação%2004_12_2017/Enviada%20em%2008_01_2017/Dissetação_Helci%20Ferreira%20Ramos_08_1_2017.docx%23_Toc471681480
file:///D:/Dissertação%20Profª%20Fabrizia%2002_03_16/DISSERTAÇÃO_21_11_16/Correções%20Finais%2008_12_2016/dissertação%2004_12_2017/Enviada%20em%2008_01_2017/Dissetação_Helci%20Ferreira%20Ramos_08_1_2017.docx%23_Toc471681481
file:///D:/Dissertação%20Profª%20Fabrizia%2002_03_16/DISSERTAÇÃO_21_11_16/Correções%20Finais%2008_12_2016/dissertação%2004_12_2017/Enviada%20em%2008_01_2017/Dissetação_Helci%20Ferreira%20Ramos_08_1_2017.docx%23_Toc471681481
file:///D:/Dissertação%20Profª%20Fabrizia%2002_03_16/DISSERTAÇÃO_21_11_16/Correções%20Finais%2008_12_2016/dissertação%2004_12_2017/Enviada%20em%2008_01_2017/Dissetação_Helci%20Ferreira%20Ramos_08_1_2017.docx%23_Toc471681482
file:///D:/Dissertação%20Profª%20Fabrizia%2002_03_16/DISSERTAÇÃO_21_11_16/Correções%20Finais%2008_12_2016/dissertação%2004_12_2017/Enviada%20em%2008_01_2017/Dissetação_Helci%20Ferreira%20Ramos_08_1_2017.docx%23_Toc471681482
file:///D:/Dissertação%20Profª%20Fabrizia%2002_03_16/DISSERTAÇÃO_21_11_16/Correções%20Finais%2008_12_2016/dissertação%2004_12_2017/Enviada%20em%2008_01_2017/Dissetação_Helci%20Ferreira%20Ramos_08_1_2017.docx%23_Toc471681487


 

 

ix 
 

LISTA DE QUADROS 

 

Quadro 1. Análise da situação fundiária na área em estudo .................................................... 101 

Quadro 2: Análise das áreas de verde urbano realizada em campo. ..................................... 128 

Quadro 3: Indicadores simples e compostos presentes na composição do índice de 

inclusão/exclusão social. ................................................................................................................. 138 

Quadro 4: Discriminação das variáveis usada na espacialização do índice de 

inclusão/exclusão social .................................................................................................................. 143 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///D:/Dissertação%20Profª%20Fabrizia%2002_03_16/DISSERTAÇÃO_21_11_16/Correções%20Finais%2008_12_2016/dissertação%2004_12_2017/Enviada%20em%2008_01_2017/Dissetação_Helci%20Ferreira%20Ramos_08_1_2017.docx%23_Toc471681495
file:///D:/Dissertação%20Profª%20Fabrizia%2002_03_16/DISSERTAÇÃO_21_11_16/Correções%20Finais%2008_12_2016/dissertação%2004_12_2017/Enviada%20em%2008_01_2017/Dissetação_Helci%20Ferreira%20Ramos_08_1_2017.docx%23_Toc471681495
file:///D:/Dissertação%20Profª%20Fabrizia%2002_03_16/DISSERTAÇÃO_21_11_16/Correções%20Finais%2008_12_2016/dissertação%2004_12_2017/Enviada%20em%2008_01_2017/Dissetação_Helci%20Ferreira%20Ramos_08_1_2017.docx%23_Toc471681496
file:///D:/Dissertação%20Profª%20Fabrizia%2002_03_16/DISSERTAÇÃO_21_11_16/Correções%20Finais%2008_12_2016/dissertação%2004_12_2017/Enviada%20em%2008_01_2017/Dissetação_Helci%20Ferreira%20Ramos_08_1_2017.docx%23_Toc471681496


 

 

x 
 

LISTA DE SIGLAS 

 

APA – Área de Proteção Ambiental 

APP – Área de Preservação Permanente 

BNH - Banco Nacional da Habitação 

CEASA - Central de Abastecimento de Goiás 

CEM - Centro de Estudo da Metrópole 

COMDATA - Companhia de Processamento de Dados do Município de Goiânia 

COMURG – Companhia de Urbanização de Goiânia 

EC – Estatuto da Cidade 

EIA – Estudo de Impacto Ambiental 

EIV – Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança 

ENVI - Exelis Visual Information Solutions 

ESRI - Enviroment Systems Research Institute 

ETM - Enhanced Thematic Mapper 

GNSS - Global Navigation Satellite Systems 

IAV – Índice de Área Verde 

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

IDHM – Índice de Desenvolvimento Humano Municipal 

IESA - Instituto de Estudos Sócio-Ambientais 

INPE - Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 

IPTU - Imposto Predial e Territorial Urbano 

LANDSAT - Land Remote Sensing Satellite 

LISA - Indicador Local de Associação Espacial 

MSS - Multispectral Scanner System 

MUBDG - Mapa Urbano Básico Digital de Goiânia 

OLI - Operational Land Imager 

OMS - Organização Mundial de Saúde 

ONU – Organização das Nações Unidas 

PD – Plano Diretor 



 

 

xi 
 

REM - Radiação Eletromagnética 

SANEAGO - Saneamento de Goiás S. A. 

SEPLUMA – Secretaria de Planejamento Urbano e Meio Ambiente 

SIEG – Sistema Estadual de Geoinformação de Goiás 

SIG – Sistema de Informação Geográfica 

SPRING - Sistema de Processamento de Informação Georeferenciada 

SR – Sensoriamento Remoto 

TELEGOIÁS - Companhia de Telefonia do Estado de Goiás 

UFG – Universidade Federal de Goiás 

UTIs - Unidades de Tratamento Intensivo 

UTM - Universal Transversal de Mercator 

 

 



 

 

xii 
 

RESUMO 
 

O crescimento e expansão do meio urbano ocorrem nas cidades e determinam toda 

a dinâmica de apropriação do espaço urbano, segundo a lógica do capital que, na 

maioria das vezes é, arbitrária e desigual. Assim, fenômenos como a segregação 

socioespacial ganham força na medida em que certas populações são forçadas a 

habitar nas periferias das grandes cidades, portanto, privadas do acesso à terra, dos 

serviços públicos e da assistência social. Este trabalho tem como área de estudo às 

regiões Norte, Noroeste e Meia Ponte, ambas pertencentes a Metrópole de Goiânia, 

sendo o principal recorte adotado dentro dessas regiões, para entender a dinâmica 

local, o setor censitário. O objetivo deste trabalho foi avaliar a qualidade de vida 

urbana das supracitadas regiões, empregando métodos para análise da questão 

fundiária, cálculo do índice área verde por habitante bem como, de padrões de 

segregação socioambiental urbana. Entre os materiais e métodos utilizados podemos 

destacar tanto a utilização de dados orbitais (Landsat 1, 2, 5 e 7) e suborbital as 

fotografias aéreas (prefeitura de Goiânia) quanto dados censitários do IBGE (Censo 

2010) para o processamento das informações foram utilizados os programas (Spring 

5.3, ArcMap 10.1, ENVI 5.0), todos licenciados no Laboratório de Processamento de 

Imagens e Geoprocessamento – Lapig / UFG. Os principais métodos adotados para 

a análise dos dados foram o dasimétrico, Análise Espacial (Índice de Moran) e de 

Processamento Digital de Imagens – PDI para cálculo do Índice de Áreas Verdes 

(IAV). No que diz respeito aos principais resultados deste trabalho podemos destaca-

los em três eixos sendo o primeiro a questão fundiária e crescimento urbano ocorrido 

a partir da década 80, que resultou na demanda por moradias, e o surgimento de 

vários loteamentos clandestinos e invasões. A pesquisa aponta para 117 loteamentos 

e glebas sem informações fundiárias, 133 loteamentos com situação regular juntos os 

órgãos de fiscalização e 144 loteamentos com situação irregular. O segundo eixo de 

resultados são as áreas verde como indicador de qualidade de vida urbana, o estudo 

apresenta um total de 201 áreas verdes públicas (Praças, APP, APA e Parques) que 

foram mapeadas.  Além disso, foi realizado o cálculo do Índice de Áreas Verdes (IAV) 

por habitantes para as três regiões, apresentou um total de 243,52 m²/hab., Índice que 

é superior ao recomentado pela Organização das Nações Unidas (ONU) que define 

para a América Latina e Caribes 9 m²/hab. E último eixo de resultado da pesquisa são 

análises de segregação socioespacial. O estudo aponta que os problemas de 

segregação socioespacial de exclusão /inclusão social, estão presente nas três 

regiões. Nas análises aponta que a Região Noroeste é a mais problemática, pois ela, 

apresentou clusters na maioria das variáveis de indicadores socioambientais 

analisadas. Os problemas de exclusão/inclusão concentram na Região Noroeste e 

Norte por causa, principalmente do histórico de implantação dos loteamentos e bairros 

ali existentes.   

Palavras-chave: segregação socioespacial, qualidade de vida, desenvolvimento 

socioambiental, geoprocessamento. 
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ABSTRACT 

 

The growth and expansion of the urban environment in cities and to determine the 

whole dynamics of urban space appropriation, according to the logic of capital which, 

in most cases, is arbitrary and unequal. Thus, phenomena such as socio-spatial 

segregation gain strength to the extent that certain populations are forced to live in the 

outskirts of large cities, thus deprived of access to land, public services and social 

assistance. This work has as study area the North, Northwest and Mid Bridge regions, 

both belonging to the Metropolis of Goiânia, being the main cut within these regions, 

to understand the local dynamics, the census sector. The objective of this study was 

to evaluate the quality of urban life of the aforementioned regions, using methods to 

analyze the land issue, calculation of the green area index per capita as well as, of 

urban socio-environmental segregation patterns. Among the materials and methods 

used we can highlight the use of orbital data (Landsat 1, 2, 5 e 7) and suborbital aerial 

photographs (Goiânia prefecture) and IBGE census data (Census 2010), for the 

information processing the programs were used (Spring 5.3, ArcMap 10.1, ENVI 5.0), 

all licensed in the Laboratory of Image Processing and Geoprocessing - Lapig / UFG. 

The main methods used to analyze the data were the dasimetric. Spatial Analysis 

(Moran Index) and Digital Image Processing - DIP for the definition of the Index of 

Green Areas (IGA). Regarding the main results of this study we can highlight them in 

three axes being the first the land issue and urban growth occurred from the 80's, which 

resulted in the demand for housing, and the emergence of various clandestine 

settlements and invasions. The research points to 117 lots and lots without land 

information, 133 allotments with regular status together the supervisory bodies and 

144 lots with irregular situation and 144 lots with irregular situation. The second axis 

of results are the green areas as an indicator of urban quality of life, the study presents 

a total of 201 public green areas (Squares, APP, APA and Parks) that were mapped. 

In addition, the Green Areas Index (BTI) was calculated by inhabitants for the three 

regions, presented a total of 243.52 m² / hab., index that is higher than the one 

recommended by the United Nations (UN) that defines for Latin America and 

Caribbean 9 m² / hab. And last line of research results are analyzes of socio-spatial 

segregation. The study points out that the problems of socio-spatial segregation of 

social exclusion / inclusion, are present in the three regions. In the analyzes, the 

Northwest Region is the most problematic, because it presented clusters in most of the 

variables of social and environmental indicators analyzed. Exclusion / inclusion 

problems are concentrated in the North-West and North, mainly of the history of 

implantation of the existing subdivisions and neighborhoods. 

 

Keywords: socio-spatial segregation, quality of life, socio-environmental development, 

geoprocessing. 
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INTRODUÇÃO 

 

De acordo com o relatório “Estado das Cidades da América Latina e 

Caribe”, produzido pelo Programa das Nações Unidas para os Assentamentos 

Humanos (ONU-HABITAT), três elementos. Podem ser destacados o primeiro 

diz que a América Latina é a região mais urbanizada do mundo, no entanto uma 

das menos povoadas, pois quase 80% de sua população vive em cidades. Isso 

se configura numa proporção maior que a do grupo de países desenvolvidos 

(ONU, 2012). 

O segundo trata do número de cidades, que aumentou seis vezes em 

cinquenta anos. E levou metade da população a residir atualmente em cidades 

com menos de 500 mil habitantes e, 14% nas megacidades, ou seja, mais de 

222 milhões no primeiro caso e 65 milhões no segundo (ONU, 2012). E o terceiro 

diz respeito às desigualdades e à pobreza sociais, que se traduzem na 

precariedade das habitações nas cidades. Em geral, reduziu-se a proporção de 

pessoas vivendo nestes locais, mas a população atual nessas áreas é ainda de 

111 milhões de pessoas, um número superior ao verificado há vinte anos (ONU, 

2012). 

Nesse sentido, a América Latina e principalmente o Brasil, passam por 

um incremento populacional jamais visto. E esse processo adquire um viés na 

maioria das vezes de perversidade, o que atinge, principal ou até sumariamente 

as camadas mais pobres. Isso afeta a qualidade de vida nas cidades, acentua 

as desigualdades sociais e reforça os movimentos de segregação socioespacial, 

adensamento e infraestrutura. Ademais o entendimento desse ambiente 

complexo, requer a busca constante de métodos. 

Desse modo, vislumbra-se que as geotecnologias proporcionam 

ferramentas de análise espacial e contribuem para o enfrentamento dos 

problemas e para a melhoria da qualidade de vida numa perspectiva do 

planejamento do espaço urbano, com base no mapeamento dessas áreas e do 

reconhecimento de espaços públicos, áreas verdes, áreas de elevado 

adensamento populacional e de segregação socioespacial. Assim, as 

geotecnologias mostram um grande potencial, o que não é possível quando se 

trabalha apenas com dados estatísticos tradicionais, vinculados às unidades de 
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planejamento como o setor censitário e o bairro. Daí a importância do emprego 

dos métodos à exemplo do dasimétrico, utilizado nesta pesquisa, pois tanto o 

bairro como o setor censitário são unidades genéricas e não fazem distinção dos 

elementos do espaço geográfico. 

As políticas públicas de investimentos são tendenciosas a beneficiar 

determinados fragmentos das cidades. Em especial, estes investimentos 

públicos são aplicados onde há maior concentração de renda per capita. 

Consequentemente, outras regiões ou os fragmentos periféricos das cidades são 

prejudicados pela ineficiência dos investimentos públicos. 

No Brasil, não diferentemente o espaço goiano, as desigualdades sociais 

e a distribuição de renda são cada vez mais acentuadas. Isso faz com que 

predominem na maioria das cidades brasileiras um quadro de pobreza e miséria. 

Assim, a situação agrava-se ainda mais, quando levamos em conta que uma das 

consequências da má distribuição de renda é a segregação dos ambientes 

urbanos. Outros fatores que contribuem para o agravamento deste quadro é o 

acesso deficitário à educação, a falta de infraestrutura e saneamento básico, as 

altas taxas de natalidade, as condições precárias das habitações, bem como a 

violência urbana.  

Em tal escopo, este trabalho tem como objetivo avaliar a qualidade de 

vida urbana nas regiões norte, noroeste e meia ponte de Goiânia, empregando 

métodos de geoestatística espacial, cartográficos e de interpretação digital de 

imagens, para análise da questão fundiária, cálculo do índice de área verde por 

habitante e dos padrões de segregação socioambiental urbana, por meio de 

indicadores de exclusão /inclusão social. 

Os procedimentos metodológicos utilizados tiveram como suporte, dentre 

outros, dados censitários aliado aos setores censitários do IBGE, na 

espacialização dos indicadores socioambientais. Assim as análises foram 

efetuadas a partir da avaliação socioambiental do meio urbano com o emprego 

das técnicas de geoestatística espacial, do uso de imagens multitemporais de 

sensores orbitais e de fotografias aéreas, além da avaliação da questão fundiária 

e da supressão do verde urbano. 

No que diz respeito aos principais resultados deste trabalho pode-se 

destacar três eixos, sendo o primeiro, a questão fundiária na qual desenvolve-se 

uma periodização do surgimento dos loteamentos e supressão do verde urbano, 
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ambos entre os anos de 1975 e 2015 além, da analisada da situação de 

irregularidade fundiária na área de estudo. No segundo eixo, na análise das 

áreas verdes foi realizada a classificação dos tipos de verde urbano. Entre os 

principais foram identificados, APP, APA, Parques e Praças. Posteriormente fez-

se o cálculo do Índice de Área Verde (IAV) por habitante e a espacialização 

desses dados de acordo com os bairros. 

Por fim, a análise da desigualdade socioterritorial tendo por base os 

índices de conforto domiciliar, qualidade ambiental, autonomia de renda e 

desenvolvimento humano que revelam os contrastes dos setores censitários, por 

intermédio do Índice de Moran. Desta forma a presente dissertação foi 

organizada em seis capítulos, descritos a seguir. 

 

Capítulo I 

O capítulo I traz o aporte teórico orientador desta pesquisa, baseado no 

processo de urbanização brasileira. Neste capítulo é destacado, como surgiram 

os primeiros movimentos de ocupação no país, a partir do litoral, dando 

continuidade ao processo de ocupação no interior, pelo movimento denominado 

Marcha para o Oeste. Neste enredo, são apresentados principais fatores que 

influenciaram os sucessivos incrementos demográficos. Em seguida, a 

abordagem se refere à Qualidade de Vida Urbana, como preceito fundamental 

para o meio urbano. É destacado que o processo de urbanização a princípio 

ocorreu na contramão da qualidade de vida, em relação as questões ambientais, 

além das principais concepções norteadoras desse pensamento. 

Continuando as discussões o tema da harmonização urbana e políticas 

correlatas é posto em foco, revelando a necessidade de instrumentos 

reguladores para normatização do meio urbano e do papel exercido, pela 

Constituição de 1988 e pelo Estatuto da Cidade Nº 10.257 (2001), bem como no 

controle da segregação socioespacial. Neste contexto, merece destaque o papel 

das geotecnologias aplicada à questão urbana, que potencializa as análises e 

atividades de planejamento no meio urbano. Essas ferramentas, constituem-se 

em um poderoso instrumento de construção e atualização de bases cartográficas 

a serviço da gestão e do bem comum, formulando seus produtos, nos chamados 

Territórios Digitais. 
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Capítulo II   

No capítulo II é realizada a contextualização da área de estudo, para além 

da simples localização da mesma. No âmbito do referencial teórico é destacado 

o processo histórico de ocupação do município de Goiânia e o seu incremento 

populacional. Assim são discutidos os condicionantes que norteiam e nortearam 

o processo de produção do espaço urbano, delineadores de um quadro, de total 

desigualdade socioambiental e de segregação socioespacial. Na maioria das 

vezes os agentes responsáveis por tal processo, são direcionados pelo interesse 

do grande capital, constituindo pelos grupos empresariais e pelo mercado 

imobiliário. Para finalizar, são tecidas algumas considerações a respeito de três 

legislações de Goiânia. São elas a lei orgânica, o plano diretor e a lei de uso do 

solo, instrumentos fundamentais para a gestão urbana. 

 

Capítulo III 

Em seguida, o capítulo III traz os procedimentos metodológicos adotados 

na pesquisa, em que são discriminados, os dados vetoriais e raster, sensores 

utilizados e imagens adquiridas. Aliado aos dados matriciais foram ainda 

manejados dados vetoriais e censitários, tendo como principal fonte o Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Sistema Estadual de 

Geoinformação de Goiás (SIEG), Secretaria Municipal de Planejamento e 

Urbanismo – (SEPLAM) de Goiânia e o Centro de Estudos da Metrópole. O 

objetivo foi avaliar, dentre outros, a população e os condicionantes dos setores 

censitários além, da obtenção de parâmetros para analisar o desenvolvimento 

socioambiental.  Por último, são exibidas as etapas de pré-processamento, 

processamento “raster e vetores” e a aplicação do método dasimétrico e das 

técnicas de análise espacial, dos índices de exclusão /inclusão. 

 

Capítulo IV 

Nesta sequência o capítulo IV expõe os primeiros resultados da pesquisa, 

frisando o incremento populacional, no município bem como o adensamento 

populacional nas regiões Norte, Noroeste e Meia Ponte, pela aplicação do 

método dasimétrico. Em seguida, é destacada nos supracitados setores, a 

evolução da área urbana em processo antagônico ao ocorrido com as áreas 
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verdes. Para finalizar, são analisados a incorporação de loteamentos e a sua 

situação fundiária, quanto ao processo de regularização junto aos órgãos 

competentes. 

 

Capítulo V 

O Capítulo V apresenta a análise das áreas verdes como indicadoras da 

qualidade de vida urbana, destacando as concepções e funções dessas áreas 

em ambientes urbanos. Dentre as áreas de verde urbano são mapeadas as 

APPs, APAs, Parques e Praças, dentre outras para o calculo e mapeamento do 

Índice de Área Verde (IAV). A partir desse mapeamento, das operações de 

análise espacial e de atividades de campo, foram identificadas as regiões críticas 

com os mais baixos IAV e, de contrapartida, as áreas com os maiores IAV. 

 

Capítulo VI 

O último capítulo apresenta a análise dos padrões de segregação espacial 

e desigualdade socioterritorial. Tais padrões de segregação são tomados por 

meio de Indicadores Socioambientais de exclusão/inclusão social, conforme 

Genovez (2007). Assim, baseado em dados censitários foram verificados 

indicadores de Educação (índice de escolaridade), IDHM (longevidade e renda), 

Saneamento Básico (banheiros, abastecimento de água, coleta de esgoto e de 

resíduos sólidos) e equidade. Para a análise espacial utilizou-se o Índice de 

Moran, que mede o grau da autocorrelação espacial, entre variáveis 

geograficamente vizinhas, de um determinado fenômeno. 
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CAPÍTULO 1 

 

1. Fundamentação Teórica da Urbanização do Interior do País: Marcha 

para o Oeste  

 

O processo de urbanização do Brasil iniciou-se no Período Colonial, à 

partir do desembarque dos portugueses no país. Neste período, destaca-se a 

exploração de matéria-prima com o surgimento de vilas e povoados na região 

litorânea, que tinha como função exportar mercadorias para a metrópole do país 

(ZORRAQUINO, 2005). 

Nesta época, sobressaem, conflitos entre indígenas e colonizadores. A 

escravidão foi um marco nesse processo que levou ao aldeamento1 de pequenos 

grupos e à miscigenação dos povos. Surgem as feitorias que eram fortificações 

usadas para o enfrentamento aos ataques dos indígenas e de estrangeiros 

(HERMIDA, 1963). As consequências destas divergências foram as dizimações 

de aldeias inteiras.  

Foi a partir da consolidação das viagens dos portugueses ao Brasil, que 

iniciou-se o cultivo da cana-de-açúcar no país e o surgimento da vila de São 

Vicente, sendo criadas também, outras vilas a partir das capitanias hereditárias 

(HERMIDA, 1963). Neste período, o processo de colonização se caracterizou 

por inúmeras expedições dos bandeirantes que tinham como objetivo descobrir 

novas minas de ouro. As expedições ocorriam informalmente, sem 

conhecimento oficial da coroa portuguesa e, com o financiamento dos 

colonizadores (MORAES, 2003). 

Assim, as cruzadas dos bandeirantes adentraram cada vez mais no 

Planalto Central brasileiro em busca de riquezas, conquistas e prestígio junto à 

coroa portuguesa. Foi Bartolomeu Bueno da Silva, o Anhanguera, o principal 

bandeirante que liderava as expedições.  

Desse modo, a movimentação para a porção mais central do Brasil 

resultou no surgimento de povoados, vilas, construção de presídios e colônias 

                                                            
1 Couto de Magalhães afirma que, nos aldeamentos dos povos indígenas de costumes e culturas distintas, 

eram amontoados, o que levou à baixa no número de indivíduos. Couto M. J. V. Presidente da Província de 
Goiás em 1863. (In. http://www.crl.edu/content/brazil/goi.htm Acesso em: 20 de julho de 2016. 

http://www.crl.edu/
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militares, com a finalidade de dar suporte às explorações do ouro e implantação 

dos aldeamentos indígenas (MORAES, 2003).  

Neste levantamento histórico, à ocupação do sertão goiano começa a ser 

contada a partir do século XVIII (1718), quando as terras de Goiás foram 

invadidas por expedições bandeiristas e sertanistas à procura de ouro e de mão 

de obra indígena (MORAES, 2003, p. 21). Apesar do papel de destaque que a 

mineração adquiriu no contexto regional, seu declínio deixou Goiás como um 

apêndice em relação ao Brasil (BOAVENTURA, 2007). Além disso, de acordo 

com Moraes (2003),  

O declínio da mineração fez-se de maneira gradativa. Os garimpos 
mais bem estruturados e localizados geograficamente em lugares 
estratégicos de passagem dos viajantes que transitavam pelo território, 
se consolidaram como vilas, elevadas posteriormente à categoria de 
cidades (MORAES, 2003, p. 26). 

 

 Assim, de forma a manter a economia da região central do Brasil, o 

governo imperial incentivou a circulação de pessoas e mercadorias por vias 

fluviais (MORAES, 2003). Segundo De Pádua (2007), os nordestinos penetraram 

nos territórios pelo Rio São Francisco e os mineiros, pelos rios Grande e 

Paranaíba, a fim de implementarem atividades econômicas que incentivassem a 

migração.   

 A agropecuária se tornou o foco de atração de camponeses que 

almejavam maiores oportunidades de sobrevivência. Assim, “em 1830 o 

contingente demográfico aumentou, não só em função do crescimento da 

produção agrícola, mas também, pela influência das correntes migratórias das 

regiões mais próximas” (DE PÁDUA, 2007, p. 625). 

 Um outro fator, não menos importante, que motivou a migração e 

consequentemente o aumento populacional foi a implantação dos primeiros 

trilhos das ferrovias. Nota-se que, conforme as ferrovias se desenvolviam, ao 

longo das mesmas ocorria o surgimento de povoados e vilas. Mais tarde esses 

núcleos urbanos evoluíram à categoria de cidades. De acordo com Castilho 

(2014), em 1911 os trilhos ingressam no território goiano e começou a operação 

em 1913. Para a De Pádua (2007), a ferrovia impulsionou a produção agrícola e 

comercialização de bens e serviços, intensificando as trocas comerciais com 

outras áreas do Brasil. 
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 Na sequência do processo de desenvolvimento econômico 

experimentado pela colônia a partir da implantação da estrada de ferro, viu-se 

consolidar as primeiras cidades brasileiras. Para Castilho (2014, p 68), 

implantação de redes de transportes, principalmente de ferrovias, foi um 

elemento fundante para a emergência da modernização em Goiás. A estrada de 

ferro se estabeleceu como um veículo de migração e urbanização, se tornando 

instrumento de modernização e desenvolvimento ao mesmo tempo.  

 Igualmente, Rodriguez (2011), ressalta que a estrada de ferro facilitou à 

integração econômica entre os Estados de São Paulo, Minas Gerais e Goiás. 

Nesse processo, após a revolução de 1930, a economia seguiu novos rumos, 

especialmente com os discursos do projeto desenvolvimentista para o interior do 

Brasil, denominado “Marcha para o Oeste”.  

 Para De Pádua (2007, p. 626) “em Goiás, o fenômeno se concretizou na 

construção de uma nova capital”. Com isso, o Estado assume a ação 

fundamental no desenvolvimento do processo de ocupação e urbanização do 

Planalto Central. Na concepção de Reis Filho (1995, p. 19), esta forma de 

urbanismo é produto da ação dos agentes sociais, determinada, portanto, pela 

vida social, que por sua vez, refletem as condições de apropriação, produção e 

transformação do espaço em ambiente urbano. 

Os antecedentes do programa Marcha para Oeste, se inseriram num 

movimento que defendia a mudança da capital, da beira do mar para o interior 

do Brasil (VILLAS BÔAS, 2012). Ainda segundo Villas Bôas (2012), o movimento 

se fundamentava em questão de segurança nacional, especialmente com a 

Primeira Grande Guerra Mundial. Em suma, defendia-se que se “não fosse a 

guerra no mundo, e consequente o estado de guerra no Brasil, a Marcha para o 

Oeste teria tido outra amplitude em termos de divulgação” (VILLAS BÔAS, 2012, 

p. 32-33). 

Andrade (2004, p. 20), ressalta que o Programa Marcha para o Oeste foi 

criado e divulgado pelo Governo do Presidente Getúlio Vargas. O objetivo desse 

programa era a política de interiorização do país que marcou a expansão 

capitalista, ao criar novos centros urbanos e econômicos, com a implantação das 

agroindústrias no Planalto Central.  

A Marcha para o Oeste foi um grande marco econômico para a promoção 

do crescimento da região Centro-Oeste. Contudo, a política governamental, 
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continuou a privilegiar a classe burguesa, segregando os menos favorecidos. Em 

contrapartida, surge a configuração de um novo espaço urbano, marcado pela 

política de exclusão e divisão das classes sociais. Portanto, o que era para ficar 

conhecida como ferramenta de modernização das políticas do Estado brasileiro, 

mostrava também um outro cenário de promoção de pobreza e segregação.  

Nesse cenário Moraes (2003, p. 16), aponta que a Marcha para o Oeste 

contribuiu para a transformação do Cerrado em uma nova paisagem urbana. Em 

concordância, Arrais (2013, p. 35) afirma que foi assim que nasceram as cidades 

compreendidas, do ponto de vista, como modernas, porém implantadas em meio 

a um território de tradição agropastoril. Emerge aqui, a consolidação de um novo 

paradigma de urbanização da vasta região conhecida como Planalto Central, 

com a tendência em seu desenvolvimento para a integrações das regiões Norte 

e Centro-sul do país. 

Na circunstância evidenciar o surgimento das cidades planejadas que 

faziam parte desta política de expansão, Goiânia, como a nova capital do Estado 

de Goiás e Brasília, como a nova capital federal. Vale lembrar, que neste 

período, até então, Goiânia se destacava com traços modernos de urbanismo 

em plena década de 30, se consolidando com o status de cidade futurista para 

o século XX.  

 O poder político-administrativo determinava onde, como e quando 

seriam implantadas e estabelecidas as cidades planejadas. Estas eram 

pensadas de acordo com as estratégias políticas de interesse nacional que 

envolviam vários fatores como expansão agrícola, plano de industrialização, 

desenvolvimento econômico de determinada região, criações e integrações de 

centros urbanos e cidades planejadas (BARREIRA, 2002; MORAES, 2003; 

MOYSÉS, 2004).  

Paralelamente a estas cidades planejadas, dotadas de toda infraestrutura 

e planejamento, surgiam também, com “aval” do Estado, a urbanização do 

periférico, conhecido como “bairros populares ou cidades satélites”. Estes não 

possuíam estrutura básica mínima que permitissem às pessoas viverem com 

dignidade. Além disso, possuíam este nome, por se caracterizarem como áreas 

de posses ou invasões. Estes bairros populares, que tinham como objetivo 

abrigar os trabalhadores de baixa renda e suas famílias, serviram de mecanismo 

de perpetuação da exclusão social.  
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Neste indício Maricato (2010, p. 3), destaca que a segregação 

socioespacial não é passível de mensuração direta, mas pode ser caracterizada 

por indicadores como a informalidade, a irregularidade, a ilegalidade, a pobreza, 

a falta de saneamento básico, a baixa escolaridade, a renda, a raça, o sexo, a 

origem e, principalmente, a ausência de cidadania. 

Para Santos (1993, p. 4), o processo de urbanização brasileira revela uma 

crescente associação com a pobreza. Desta forma, podia-se prever a separação 

das camadas sociais no próprio traçado dos projetos urbanísticos, ou seja, a 

presciência da expansão da segregação social proveniente do “apoio” dos 

políticos e idealizadores da implantação da nova Capital do Estado (SANTOS, 

1993).   

Assim, as classes dominantes, compostas por políticos, sociedade 

capitalista (empresários, fazendeiros, industriais e latifundiários), cooperavam 

para que a segregação socioespacial acontecesse a partir do pretexto de que a 

maioria dos novos habitantes, provenientes do campo, não se adaptariam com 

facilidade nas áreas nobres da cidade. Além disso, na visão desta burguesia, a 

população pobre não possuía o capital necessário para se manterem nas regiões 

mais nobres das cidades.  

Para Moraes (2003, p. 117), “torna-se explicito o domínio do Estado, do 

poder político e do capitalismo, nas definições dos projetos urbanos e na 

construção das novas cidades”. Segundo o autor (2003), o próprio Estado como 

organizador do espaço urbano, planeja, administra e “determina” onde e quem 

são as pessoas que ocuparão as áreas nobres da cidade. Assim, geralmente, 

essas áreas eram destinadas as pessoas de maior poder aquisitivo.  

Da mesma forma, e em paralelo, o Estado assumiu o papel de estimulador 

da construção de regiões ou setores interurbanos, conhecidos como áreas 

periféricas e com padrões urbanísticos inferiores, destinadas às pessoas de 

menor poder aquisitivo. Isto configura-se como método de segregação 

socioespacial, em que as pessoas habitarão fora do espaço urbano planejado. 

Tal dinâmica, se acentua no período mais recente, especialmente com o 

êxodo rural que ainda é marcante no Brasil. Segundo a ONU, 54 % da população 

da população mundial vivem em áreas urbanas. A urbanização da população 

mundial é uma realidade a ONU realizou uma estimativa de crescimento 

populacional para o ano 2050, os dados revelam que mais de 6 bilhões de 
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pessoas residirão em áreas urbanas. Essa estimativa de crescimento é fato que 

já se tornou realidade na maioria das cidades brasileiras, segundo o IBGE no 

último censo realizado em 2010 a população urbana era de 160 milhões de 

pessoas que residem em áreas urbanas.  

Para acompanhar este crescimento é necessário se pensar também em 

qualidade de vida urbana, já que, a maioria da população brasileira reside em 

áreas urbanas, o fato que, não privilegia aspectos de qualidade de vida que será 

discutido a seguir. 

 

1.2. Qualidade de Vida Urbana 

Para se alcançar a qualidade de vida, busca-se o diálogo e o 

entendimento entre os segmentos da sociedade organizada, com a finalidade de 

romper as barreiras do individualismo e se aproximar mais do coletivo. Nesta 

perspectiva, Dias (1994) considera o termo ambíguo, pois para o autor, este 

termo se confunde com vários outros como nível de vida e padrão de vida.  

Segundo Roggero (2015, p. 13), “a qualidade de vida é um tema complexo 

e tem sido estudado pelas mais diversas áreas do conhecimento”. Na esfera da 

ciência geográfica, este tema tem sido analisado à luz do bem-estar social que 

envolve a contemplação das necessidades básicas das pessoas nas áreas da 

cultura, lazer, saneamento, trabalho, segurança, circulação nas cidades, 

infraestrutura, consumo, saúde, acesso à educação de qualidade, dentre outros 

fatores (DIAS, 1994; BARBOSA, 1998; NUCCI, 2010; ROGGERO, 2015). Nesse 

sentido, Roggero (2015), ainda enfatiza que:  

 
Para uma melhor visão da qualidade de vida, podem ser estabelecidos 
critérios que contemplem principalmente a infraestrutura a partir da 
organização espacial, propondo uma classificação que ofereça 
subsídios para a implantação de políticas públicas e, 
consequentemente, uma melhoria na qualidade de vida da população 
(ROGGERO, 2015, p. 14). 

 

No âmbito desta pesquisa, a qualidade de vida está associada à avaliação 

e manutenção das questões socioambientais e suas variáveis, subsidiada pelas 

literaturas que tratam da temática em questão. Desta forma, buscou-se sintetizar 

na tabela 1, algumas das principais concepções teóricas, de estudos 
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direcionados a questão da qualidade de vida e, relacionadas nos conteúdos 

geográficos. 

 

Tabela 1: Concepções teóricas sobre os princípios metodológicos de qualidade 

de vida 

Autor Principais discursões / metodologias de análise 

OLIVEIRA, F. (2002) 
Qualidade de vida devam ser um direito do cidadão, não se 
deve colocar tais direitos como sinônimos de cidadania. 

GOMES e SOARES (2004) 
Qualidade de vida diretamente relacionada à interferência no 
meio ambiente. 

MORATO (2004) 
Análise da qualidade de vida, a partir de dados censitários e 
de sensoriamento remoto. 

MURTA (2007) A qualidade de vida está relacionada às condições pessoais, 
grupais e comunitárias de liberdade e justiça social. 

PONTUAL (2002) Qualidade de vida é participação e percepção da população. 

ROGGERO (2015) 
Qualidade de vida associada à satisfação das necessidades 
consideradas básicas que visam garantir à população o pleno 
desenvolvimento físico, mental e social. 

KEINERT e KARRUZ, (2002) 
Qualidade de vida é a capacidade de uma comunidade 
desfrutar de uma vida média longa de forma saudável, ou seja, 
“viver muito” e “viver bem”. 

VITTE (2009) 
Qualidade de vida é um desafio de conceituá-la e considerar 
as suas múltiplas dimensões. 

Fonte: Adaptado e Modificado (JESUS, 2007). 

 

Ainda no âmbito desta temática, Guedes Pinto (1995, p. 23) afirma que a 

qualidade de vida, muito mais que um estado é um processo, cujas perspectivas 

teóricas “[...] buscam superar seus limites, romper suas fronteiras, estabelecer o 

diálogo entre o natural, o social, o cultural e obviamente entre todo estes, o 

político”, em uma visão holística. Com isso, a ciência geográfica oferece 

elementos síntese/indicadores, que são instrumentos auxiliadores para políticas 

públicas relacionada a qualidade de vida (ROGGERO, 2015).  

Além disso, de acordo com Almeida (2012, p. 8), compreender as novas 

estruturas sociais, políticas, econômicas e culturais que influenciam na qualidade 

de vida das pessoas é fundamental para entender o que é um planeta 

ecologicamente equilibrado. Para a autora, a mesma sociedade que busca o 

desenvolvimento sustentável também necessita, mais e mais de recursos 

naturais para a sobrevivência. 

Essa necessidade é latente no sistema econômico capitalista que, 

motivado pela industrialização, tem como meta principal a obtenção de lucros 
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que cria e estrutura novos métodos de propagação da pobreza e miséria. Estes, 

por sua vez, são disseminados entre países pobres e emergentes, considere que 

em muitos países centrais existes pobreza há muito tempos, mas já estão 

alcançando os países de primeiro mundo, especialmente pela imigração e crise 

econômica (ALMEIDA, 2004). 

  Assim, conforme observado, um dos parâmetros que norteiam a 

qualidade de vida é a condição natural do ambiente. Entretanto, as ações 

antrópicas produzem no espaço urbano as mais variadas transformações nas 

características naturais e suas consequências são a mais adversas possíveis, 

atingindo a flora, fauna, meio ambiente e o próprio habitat do homem. Nesta 

questão, Almeida (2009, p. 100) aponta que:   

 
A dinâmica do espaço urbano tende a suprimir os elementos físico-
naturais em função das várias edificações inerentes ao processo de 
desenvolvimento urbano atual. Nesse caso, a manutenção de espaços 
livres da construção, a exemplo das áreas verdes, garante uma série 
de benefícios para a população, nos quais estão diretamente ligados à 
qualidade ambiental, que por sua vez influencia na qualidade de vida 
(ALMEIDA 2009, p. 100).   

   

Nessa perspectiva, o processo de mensuração da qualidade de vida 

urbana está associado à espacialização da vegetação, bosques, parques, 

jardins, praças, espaços públicos destinados às atividades culturais e sociais, 

portanto, aos aspectos físicos da paisagem. Segundo Almeida (2009, p. 2), o 

estudo das conexões entre os componentes da natureza por meio da 

espacialização, identifica os aspectos que indicam a qualidade de vida. O 

conhecimento de onde eles se encontram e interagem entre si, permitem a 

mensuração da qualidade de vida, sendo imprescindíveis para a sua 

representação e caracterização.  

Dessa forma, um dos elementos a ser analisado nesta pesquisa diz 

respeito à qualificação e quantificação da qualidade de vida urbana, a partir da 

avaliação da cobertura vegetal. Tal assunto foi explorado por Rezende et al. 

(2012), Szeremeta e Zannin (2013) e Londe e Mendes (2014). De uma forma 

geral, estes autores concordam em que as áreas verdes são pontos importantes 

para o bem-estar, da vida urbana. 

 Vale lembrar ainda que vários fatores estão associados a vegetação: o 

clima e o microclima urbano (temperatura, sensação térmica, umidade do ar, 
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ação dos ventos e das chuvas), poluição do ar; qualidade e estabilidade do solo; 

qualidade das águas e bem-estar social. 

 

1.3. Harmonização urbana e políticas correlatas 

 

Os mecanismos das políticas urbanas brasileiras que visam normatizar e 

padronizar o ordenamento do solo, regularização fundiária, e todas as estruturas 

legislativas que tratam do meio ambiente urbano vem sendo ampliados desde o 

século XXI, em todos os níveis: municipal, estadual e federal. 

Assim, no ano de 2001, foi criado o Estatuto da Cidade (EC) e, em 2003, 

o Ministério das Cidades. Estes configuram instrumentos valiosos nas análises 

das questões urbanas e territoriais. Desse modo, vêm suprindo as várias 

demandas de recursos financeiros e assistências técnicas que eram quase 

impossíveis de serem alcançadas por pequenos municípios sem estruturas.  

Já em 2006, o governo federal determinou que todos os municípios 

brasileiros deveriam elaborar o seu Plano Diretor e implementá-lo até outubro de 

2006. Isto permitiu um amplo debate em audiências públicas sobre as diretrizes 

urbanas de cada município. 

O Estatuto da Cidade veio a atender o preceito legal da Constituição 

Federal de 1988 que garante ao povo brasileiro qualidade de vida urbana em 

harmonia com o ambiente. Leite (1998, p. 51) esclarece que a “expressão meio 

ambiente se consagrou e foi incorporada à Constituição da República Federativa 

do Brasil”, que determina no art. 225 que:  

 
Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem 
de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, 
impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e 
preservá-lo para as presentes e futuras gerações. 
§ 1º - Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder 
Público: 
I - Preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover 
o manejo ecológico das espécies e ecossistemas; 
II - Preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do 
país e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de 
material genético; 
III - definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e 
seus componentes a serem especialmente protegidos, 
Sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de lei, 
vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos 
atributos que justifiquem sua proteção; 
IV - Exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade 
potencialmente causadora de significativa degradação do meio 
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ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará 
publicidade; 
V - Controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, 
métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade 
de vida e o meio ambiente; 
VI - Promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a 
conscientização pública para a preservação do meio ambiente; 
VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas 
que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção 
de espécies ou submetam os animais a crueldade (BRASIL, 2009, 
s.p.). 

 

A Constituição Federal de 1988 já dispõe de mecanismos jurídicos que 

norteiam toda a legislação brasileira em relação ao meio ambiente, conforme 

esclarece Rosin (2014, p. 47):  

 

A Constituição Federal de 1988, ao dar uma nova concepção a 
normatividade jurídica ambiental para o país, possibilitou ao mesmo 
tempo a regulação de inúmeros eventos que se constituíam em 
ameaças ao equilíbrio do ambiente natural e à qualidade de vida, 
contribuindo significativamente para a ampliação da tutela jurídica de 
todo o sistema de condições que visam a sadia qualidade de vida em 
toda a sua diversidade (ROSIN, 2014, p. 47). 

 

O EC, instituído pela Lei Federal n º 10.257, aprovado em 2001, foi uma 

conquista para o desenvolvimento social, e os seus reflexos são diretamente 

voltados à qualidade de vida urbana, pois neste dispositivo encontram-se todas 

as referências legais para as questões urbanas no país.  

Nesta perspectiva Maricato (2010, p. 5), aponta que o EC é o documento 

oficial que trata de reunir, por meio de um enfoque holístico, em um único texto, 

diversos aspectos relativos ao governo democrático da cidade, à justiça urbana 

e ao equilíbrio ambiental. Assim, o Estatuto da Cidade veio como um instrumento 

para a garantia dos direitos básicos referentes à moradia, saneamento, 

preservação do meio ambiente, previstos na Constituição Federal.  

Rodovalho (2012, p. 46) afirma que o Estatuto da Cidade deve cumprir a 

função social, de garantir ao cidadão o acesso à moradia, ao trabalho, à renda, 

à educação, à saúde, ao lazer e ao meio ambiente saudável, equilibrado e 

sustentável.  

Este documento passa a instituir as diversas atividades de ordenamento 

da cidade como: os planos nacionais, regionais e estaduais de ordenação do 

território e de desenvolvimento econômico e social; planejamento das regiões 

metropolitanas que recentemente foi criada a Lei Federal nº 13.089, de 12 de 

janeiro de 2015 conhecida como o Estatuto da Metrópole, aglomerações urbanas 
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e microrregiões; planejamento municipal; institutos tributários e financeiros; 

institutos jurídicos e políticos; estudo prévio de impacto ambiental (EIA) e estudo 

prévio de impacto de vizinhança (EIV). Além do exposto, defini também o Plano 

Diretor (PD) como o instrumento básico da política de desenvolvimento e 

expansão urbana. 

Em termos de Plano Diretor, Bueno (2007, p. 11) comenta a importância 

deste documento para o planejamento e gerenciamento urbano, onde este deve 

ser voltado as:  

Legislações urbanísticas, para a redistribuição da riqueza urbana 
através da universalização dos serviços públicos e conforto urbano aos 
proprietários e aos não proprietários; o acesso à moradia digna, 
fortalecimento dos fundos públicos com a captura da valorização 
urbana gerada pelas ações públicas e; para que o Estado se dedique 
à defesa do interesse público e social, combatendo o patrimonialismo 
(BUENO, 2007, p.11). 

 

Rodovalho (2012, p. 45) afirma que, dentro do planejamento proposto pelo 

Plano Diretor, encontram-se as diretrizes para a política habitacional, de 

transporte, de tratamento do lixo sólido, de recuperação dos cursos de água, 

bem como sua manutenção e recuperação. O PD permite a elaboração de leis 

suplementares, que normatizam o uso do solo, zoneamento, parcelamento, 

edificações e legislações ambientais e sanitárias. Assim, é um instrumento eficaz 

para o planejamento estratégico dos municípios, na garantia dos recursos 

federais e para a gestão urbana.  

Segundo o Estatuto da Cidade, o PD é obrigatório para as cidades com 

mais de vinte mil habitantes, integrantes de regiões metropolitanas e 

aglomerações urbanas, onde o Poder Público municipal pretenda utilizar os 

instrumentos previstos no § 4o do art. 182 da Constituição Federal; integrantes 

de áreas de especial interesse turístico, inseridas na área de influência de 

empreendimentos ou atividades com significativo impacto ambiental de âmbito 

regional ou nacional e incluídas no cadastro nacional de Municípios com áreas 

suscetíveis à ocorrência de deslizamentos de grande impacto, inundações 

bruscas ou processos geológicos ou hidrológicos correlatos.  

Dessa maneira, o EC disciplinou o uso do solo em áreas urbanas, instituiu 

a avaliação de impacto e desastres ambientais que deve ser aplicado a partir de 

mapeamentos de áreas de risco. Além disso, permite adequação das exigências 

às realidades locais. 
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Contudo, apesar dessas conquistas com as legislações vigentes, uma 

parcela significativa da população brasileira ainda mora de maneira informal, 

sem qualquer observação das leis ou planos urbanísticos. Nestas áreas há a 

ausência de qualquer orientação de engenheiros e/ou arquitetos e demais 

especialistas. As pessoas constroem suas moradias, que às vezes ferem 

involuntariamente as legislações ambientais e urbanísticas, por falta de um 

conhecimento profissional.  

 Além do exposto acima, Maricato (2010, p. 7) aponta que: 

 
Em síntese, a lei do EC pretende definir como regular a propriedade 
urbana de modo que os negócios que a envolvem, não constituam 
obstáculo ao direito à moradia para a maior parte da população, 
visando com isso, combater a segregação, a exclusão territorial, a 
cidade desumana, a desigual e a ambientalmente predatória 
(MARICATO 2010, p. 7).  

 
Contudo, é de conhecimento que a aplicação do EC não é uma tarefa fácil 

de se realizar. Isso ocorre, pois em um país que tem uma política 

tradicionalmente excludente, conservadora e com reservas de interesses, onde 

grande parte da população reside em periferias segregadas, estas áreas em si, 

já são conflituosas.  

Dessa forma, reforça-se que a aplicação do EC no Brasil não será tarefa 

simples, pois poderá potencializar os conflitos urbanos, em que cada grupo 

busca defender seus espaços e seus interesses. Além disso, é conhecido que 

os problemas das cidades brasileiras remontam há séculos e perpetuam 

historicamente questões de conflitos, pelo parcelamento fundiário das áreas 

urbanas. 

No âmbito desta complexidade, em que se encontram vários agentes 

envolvidos, é indispensável os aspectos jurídicos para normatizar regras, 

deveres e obrigações. Nesse sentido, Rezende (2004, p. 68) afirma a 

necessidade da obrigação de princípios que objetivem a intenção de influenciar, 

alterar e regulamentar o comportamento do individual ou coletivo, através das 

sanções positivas ou negativas. 

Assim, de forma geral, o EC vem transferindo poderes aos municípios, 

para que os mesmos promovam o desenvolvimento e a gestão urbana. Isto 

permite que os próprios municípios tenham autonomia para resolver a maioria 

dos conflitos urbanos fundiários e de segregação socioespacial.  
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No que tange a questão da segregação socioespacial, observa-se que a 

maioria das metrópoles brasileiras são marcadas por um processo de 

“APARTHEID”2 das camadas sociais. Dentro desta temática merece destaque a 

obra de Brandão (2008, p. 20), que discute as classes sociais na construção de 

um compromisso conflituoso, produzido e pactuado em um território vivo. 

Segundo o autor op. cit. (2008), estes territórios constroem-se as margens do 

crescimento dos bairros ou mesmo das cidades periféricas. Criam-se aqui os 

chamados “bolsões da miséria”, marcados pela violência urbana, aumento da 

marginalidade, domínio das organizações e facções criminosas, disputa de 

poder das milícias armadas e dos traficantes de drogas.   

Esta segregação dos espaços urbanos, onde a miséria é marcante torna-

se tão evidente que o próprio poder público tem dificuldade de promover as 

assistências e intervenções que se fazem necessárias. Desse modo, o Estado 

como o agente de promoção da igualdade, precisa munir-se de mecanismos 

eficazes de desenvolvimento social.  

Estes mecanismos precisam ser eficientes para o combate das 

desigualdades sociais. Isto só é possível quando o Estado assume a função 

desenvolvedora das mudanças necessárias em que o resultado seja a 

distribuição de bens, serviços e da renda a partir de um planejamento consciente, 

que aponte onde está a população menos favorecida, ou seja, os excluídos.  

Assim, sob a ótica do planejamento da igualdade social, os ferramentais 

da tecnologia, especialmente da geotecnologia, podem ser aplicados à 

manipulação de banco de dados de informações econômicas, sociais e 

ambientais que servem às análises da exclusão/inclusão social e que serão 

apontados a seguir. 

 

1.4 A geotecnologia aplicada à questão urbana 

 

A abstração da realidade urbana sempre existiu nas atividades de 

planejamento e representações espaciais, que hoje são evidenciadas nos 

                                                            
2Apartheid (significa "vidas separadas" em africano) era um regime segregacionista que negava aos negros 
da África do Sul os direitos sociais, econômicos e políticos. No regime do apartheid, o governo era 
controlado pelos brancos de origem europeia (holandeses e ingleses) que criavam leis e governavam 
apenas para os interesses dos brancos. Aos negros eram impostas várias leis, regras e sistemas de 
controles sociais. 
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sistemas computacionais (ALMEIDA, 2007, p.18). Estas abstrações 

representadas por modelos, evoluem conforme os avanços das ciências, que 

contribuem significativamente para o desenvolvimento das representações das 

dinâmicas urbanas, nos sistemas computacionais. 

Por sua vez, os sistemas computacionais, denominado aqui de 

geotecnologia ou ciência da geoinformação, facilitam expressivamente a 

compreensão das representações das dinâmicas de ocupações das cidades.  

Nesta habilidade a geotecnologia se adapta conforme as necessidades 

do sistema, que podem ser desde sistemas complexos aos mais simples, pois 

variam conforme as suas aplicações. Desta forma a geotecnologia 

compreendem um conjunto de técnicas e tecnologias para coleta, 

processamento, análise e oferta de informações georreferenciadas (ROSA, 

2005).  

Neste conjunto, podemos citar o Sistema de Informação Geográfica (SIG), 

Sensoriamento Remoto (SR), Sistema de Posicionamento por Satélite do inglês 

Global Navigation Satellite Systems (GNSS), Geodésia, Topografia, Cartografia 

Digital, dentre outros. Entretanto, destaca-se para esta pesquisa o SIG, o SR e 

a Cartografia Digital. 

Vale mencionar, que o fundamento da Ciência da Geoinformação é a 

construção de representações computacionais do espaço geográfico (CÂMARA 

et al., 2003, p. 84). Logo, o tratamento das informações geográficas das cidades, 

com uso da geotecnologia, busca analisar e nomear os fenômenos urbanos e os 

seus relacionamentos.  

No âmbito destas práticas, Lisboa Filho (1995) aponta que os 

relacionamentos devem envolver noções de tempo e topologia dos constituintes 

do meio físico urbano. Assim, estes fenômenos estão correlacionados à análise 

por áreas, com base na classificação, ordenamento e organização do espaço 

urbano. As inter-relações dos elementos variam de acordo com os agentes 

envolvidos que podem ter relações internas ou externas. 

 Esta base cientifica e metodológica, aplicada na geotecnologia pode ser 

definida em concordância com o conceito apresentado por Hatshorne (1966), na 

definição de “unidade área” concebida na forma de um polígono com atributos, 

em um Sistema de Informação Geográfica (SIG) e, com o mesmo significado 

conceitual. É importante frisar, que os conceitos de “unidade área” são 



 

 

35 
 

elementares para o significado de unidade de paisagem, aplicados em estudos 

da dinâmica urbana das cidades. 

 Neste processo, Oliveira (2002, p. 3), afirma que se é projetada sobre a 

(re)produção do espaço urbano, manifestações de todas as dimensões das 

contradições sociais, formuladas nas relações de produção. A própria disposição 

espacial das pessoas que ocupam o espaço em uma cidade, obedece a 

hierarquia das classes sociais, determinada pelos organizadores da 

espacialização, no caso o Estado e os investidores organização com o aval do 

Estado.  

A formulação e a concepção do espaço permitem o surgimento de 

fragmentos espaciais das desigualdades nas cidades que Oliveira (2002, p. 4) 

chamou de expressão da marginalidade, confinamento e destituição da 

infraestrutura e dos serviços públicos.  Nesta pesquisa, as expressões da 

marginalidade social são objetos de estudo, a partir do emprego das 

geotecnologias para o mapeamento da distribuição de ocorrências, que 

permitam, a identificação destas desigualdades.  

Ainda sobre esta ótica, Oliveira (2002, p. 7), assegura que uma das 

principais preocupações é entender o significado das variações das formas e 

funções da cidade e das aproximações temporais, definindo assim períodos 

analíticos. No caso de Goiânia, estes períodos podem ser caracterizados pela 

própria ação do Estado, com a privatização do parcelamento do solo urbano. 

A composição da sociedade sociopolítica era realizada pelos proprietários 

das áreas a serem parceladas e pelos detentores do capital imobiliário. Esses 

passaram a influenciar absolutamente nas ações do Estado, determinando quais 

seriam as áreas de interesse de cada classe social e, ao mesmo tempo, 

atendendo aos seus próprios interesses. Ainda hoje, este processo envolve 

diferentes agentes construtivos, o Estado, empresários, imobiliárias e os sem-

teto na busca do direito à moradia.  

  Davis e Câmara (1999, p. 2) afirmam que a geotecnologia, em especial 

os SIG’s, oferecerem mecanismos para combinar as várias informações através 

de algoritmos de manipulação e análise espaciais, por possibilitar consultas, 

recuperações, visualizações e plotagem dos conteúdos da base de dados 

georreferenciadas. Segundo Pauli (2013, p. 1553) os dados cadastrais 
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descrevem os elementos de apropriação do território pelo homem, com ênfase 

no espaço produzido, com limites estabelecidos em contratos legais.  

 Neste contexto, é importante resgatar, que a partir da década de 1980, 

houve no Brasil um apreciável aumento no levantamento e incorporações de 

tecnologias de informações, na produção de dados geocodificados.  Essas 

ferramentas foram incorporadas pelos órgãos públicos para a produção de 

dados georreferenciadas em formato digital. Nesse sentido, para o município de 

Goiânia, não foi diferente, pois foram realizados investimentos maciços para 

suprir a demanda do planejamento urbano. 

Diante disso, o então prefeito Índio Artiaga, na década de 80, criou a 

Companhia de Urbanização de Goiânia (COMURG) que tinha como finalidade 

principal gerenciar todo o serviço de Tecnologia da Informação, planejamento, 

desenvolvimento e implantação de suporte e serviços de informática. A partir da 

década de 1990, como forma de suprir a necessidade de dados e informações 

georreferenciadas, foi criada a Companhia de Processamento de Dados do 

Município de Goiânia (COMDATA). Com a Lei nº 7.393 de 14 de dezembro de 

1994, o prefeito de Goiânia Darci Accorsi autorizou o convênio da COMDATA 

com a Companhia de Telefonia do Estado de Goiás (TELEGOIÁS), Centrais 

Elétricas de Goiás S.A (CELG) e Saneamento de Goiás S.A (SANEAGO) para 

integração das bases georreferenciadas.  

A partir do convênio desses órgãos, criou-se o consórcio de empresas 

estatais que contrataram a empresa paranaense Esteio Engenharia e 

Aerolevantamentos S.A, para a confecção da primeira versão do Mapa Urbano 

Básico Digital de Goiânia – (MUBDG).  

A finalidade do Mapa Urbano Básico Digital de Goiânia (MUBDG) está 

descrita no parágrafo único da referida Lei de criação e visa a promoção, em 

conjunto, dos serviços de definição, levantamento, captação, edição, 

armazenamento, recuperação, manutenção, apresentação e distribuição dos 

dados espaciais e textuais que compõem o MUBDG, além do gerenciamento e 

controle relativos a estes serviços e do intercâmbio de informações técnicas. 

Em decorrência da confecção da primeira versão da base cartográfica 

digital do Município de Goiânia, teve-se a contribuição significativa para tomada 

de decisões por parte dos gestores públicos e empresas privadas. Ressalta-se 

ainda que o MUBDG encontra-se na sua versão vigésima quinta, com várias 
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aplicações que vão desde uma simples localização de um endereço, até o 

mapeamento de áreas de risco.  

A aplicação das geotecnologias na confecção da Base Cartográfica do 

Município permitiu recentemente um aumento significativo da receita municipal, 

pois em 2011 foi realizada uma atualização da planta cadastral com objetivo da 

melhoria na arrecadação do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), 

elemento este que será usado como base cartográfica nesse trabalho. 

Além do exposto, considera-se que o MUBDG está estruturado com 

imagens de sensoriamento remoto suborbital (fotografia aérea). Para Jensen 

(2009), o Sensoriamento Remoto (SR) faz uso de sofisticados sensores para 

medir a quantidade de radiação eletromagnética (REM) que emana de um objeto 

ou área geográfica. Esta ferramenta geotecnológica, cada vez mais se configura, 

como uma das principais fontes de dados para caracterização de áreas urbanas. 

Após a manipulação dos dados de Sensoriamento Remoto em Sistema 

de Informação Geográfica, emprega-se a cartografia digital para apresentação 

em forma de mapas, gráficos e redes. Para Menezes e Fernandes (2013), a 

cartografia digital utiliza sofisticados softwares para elaboração de mapas, 

contudo, exige conhecimento aprofundado de cartografia geral. A Cartografia 

Digital não descarta os conhecimentos da Cartografia Geral e Temática.  

Nesse sentido, para Le Sann (2005, p. 68), “o domínio de um software 

não implica em qualidade gráfica”. A autora corrobora afirmando que “a 

cartografia automatizada não passa de uma caneta sofisticada” (LE SANN, 2005, 

p. 61). Por fim, todas as ferramentas geotecnológicas apresentadas contribuem 

para a representação dos cenários e simulações do espaço urbano, através dos 

chamados, territórios digitais urbanos. 

 

1.4.1 Territórios Digitais Urbanos 

 

Os territórios digitais para Câmara (2007, p. 35), são representações 

computacionais do espaço, obtidas por meio de Sistemas de Informação 

Geográfica (SIG). Essas representações implicam no uso de estruturas de dados 

complexos, modelos lógicos e linguagens computacionais para a busca e 

capturas de informações, em diferentes escalas de representações do espaço 

geográfico. 
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As análises dos espaços geográficos urbanos em sistemas 

computacionais, transformaram-se em uma tendência mundial, pois tornam mais 

visíveis as características das cidades e do processo dinâmico de ocupação. A 

compreensão dos ambientes computacionais é essencial para a representação 

dos cenários e simulações do espaço, o que tem sido muito difundido nos dias 

atuais.  

No domínio da geotecnologia essa prática vem se desenvolvendo muito 

rápido a partir da década de 70, sendo a sua força motriz direcionada aos 

interesses comerciais e governamentais, em busca do conhecimento efetivo dos 

territórios urbanos. Hoje, os usos destes recursos são motivados por vários 

fatores, como: desenvolvimento de equipamentos de informática mais eficientes, 

alto desempenho de processamento de informações aliado aos custos 

acessíveis, avanço tecnológico na engenharia de softwares e das políticas de 

distribuição “free”, dos programas de processamento e gerenciamento de dados. 

  Todos estes aparatos de infraestruturas tecnológicas permitiram 

melhorias significativas nas representações do espaço geográfico, dentro de um 

sistema computacional, definindo um novo paradigma da geotecnologia, 

conhecido como territórios digitais. 

Nesse sentido, a compreensão do espaço urbano e da sua dinâmica é 

importante para os gestores das cidades e pesquisadores. Santos (1982, p. 6) 

afirma que o espaço habitado reproduz a totalidade social e que as 

transformações são determinadas por necessidades, econômicas, políticas e 

sociais.  

No âmbito do espaço produzido e da sua representação computacional, 

Corrêa (2005, p. 6), indica que o espaço urbano pode ser analisado como um 

conjunto de pontos, linhas e áreas. Esta compreensão nos permite inseri-lo em 

sistemas computacionais, o que na pesquisa será definida como territórios 

digitais. Assim, o território digital nos remete à análise das estruturas sociais, dos 

processos e das funções que compõem o espaço urbano em questão.  

Corrêa (2004, p. 7) afirma ainda que o espaço urbano é simultaneamente 

fragmentado e articulado. A fragmentação do referido espaço acontece em 

decorrência dos agentes envolvidos na ordenação e organização do território 

urbano.  
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O espaço urbano é determinado na concepção da estrutura capitalista que 

o organiza. Esse tipo de organização e a sua influência é refletida diretamente 

nos fragmentos do espaço, profundamente desiguais, permitindo a análise dos 

reflexos sociais e de suas condicionais (CORRÊA, 2004). 

Desse modo, os territórios digitais vão muito além de uma simples 

definição computacional, sendo necessária a compreensão da formação do 

espaço urbano em um sentido mais amplo. Segundo Carlos (2007, p. 11), o 

espaço urbano pode apresentar um sentido profundo, pois nele é revelado a 

condição, o meio e o produto da ação humana, pelo uso ao longo do tempo. 

Assim, o princípio básico de analisar os processos e dinâmicas do espaço 

urbano, na visão de territórios digitais é o de compreender os elementos do 

mundo real.  

 Sua representação computacional permite revelar diferentes fenômenos 

da segregação socioespacial, pois o tratamento das informações num Sistema 

de Informação Geográfica (SIG), possibilita a qualificação e a mensuração dos 

índices de exclusão e inclusão social. Estes índices são trabalhados de maneira 

mais dinâmica e eficientes, em sistemas computacionais, permitindo uma análise 

mais consistente dos fenômenos e sua distribuição espacial, identificando onde 

estão localizadas as ocorrências e suas dimensões e, possibilitando identificar 

as características socioeconômicas dos excluídos.    

 Nos SIG’s várias são a operações que podem ser realizadas: 

geocodificação, subtração, adições, simulações, uniões, operações de 

estatísticas, entre outras funcionalidades. As manipulações dos dados em 

Sistema de Informação Geográfica (SIG) permitem revelar as diversas 

expressões dos fenômenos estudados que, de acordo com Câmera (2007, p. 

02), estabelecem uma correspondência entre o mundo real e suas modelagens 

computacionais. 

Nos territórios digitais são incluídos padrões de representações, modelos 

das dinâmicas de mudanças do espaço que serão definidos como sistemas de 

objeto-ação. Estes consistem na obrigação da captura dos fatores e alterações 

de mudanças, assim como acompanhar a evolução dos territórios digitais 

incorporados com prospecção de cenários. As operações dos sistemas de ações 

são capazes de efetivar simulação das dinâmicas padronizadas dos sistemas 

físicos e sociais.  
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Um dos fatores relevantes na concepção dos territórios digitais são o 

desenvolvimento e a preparação dos dados para a composição da base de 

dados digitais. A maioria das informações está concentrada sob o domínio do 

poder público ou de empresas privadas de infraestrutura. Contudo, identifica-se 

restrição na disponibilização de dados e informações geoespaciais, mesmo após 

a promulgação da Lei nº 12.527/2011 que disciplina a distribuição de dados e 

informações pelos órgãos públicos no Brasil. 

Contudo, destaca-se o fato de que os dados e informações são 

necessários às análises do ambiente urbano, mas devem ser adquiridas 

adequadamente, pois segundo Santos et al. (2015, p. 258),  

 

Se por um lado a distribuição de dados geoespaciais oficialmente 
produzidos por instituições públicas está sendo benéfica e poderá 
contribuir para a gestão de estados e municípios, por outro lado, na 
esteira da divulgação no ambiente da Internet surgem as preocupações 
com a qualidade destes dados.  

 
Além disso, para Santos et al. (2015, p. 260) “no tocante ao 

compartilhamento de dados e informações geoespaciais, a iniciativa mais 

relevante foi a criação da Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais (INDE), 

instituída pelo Governo Federal por meio do Decreto 6.666, de 27 de novembro 

de 2008”. O desenvolvimento dos territórios digitais requer uma política pública 

consistente de disponibilização, ampliação, divulgação destas informações e 

dados, que são essenciais para a gerações e publicações de produto 

proveniente da geoinformação.  

De acordo com Câmera (2007, p. 35), os territórios digitais são essenciais 

para a gerência do Estado, os investimentos com a geoinformação não geram 

custos, mas sim benefícios que permitem planejar, de forma mais eficiente as 

cidades, contribuindo para o seu desenvolvimento econômico, ambiental e 

social. 

As manipulações dos dados dentro dos sistemas de ações, segundo 

Câmera (2007, p. 03), têm que ter a capacidade de simular o comportamento 

dos territórios como sistemas complexos, levando a capacidade de predizer e 

simular cenários, e acima de tudo, de buscar entender os inter-relacionamentos 

entre seus componentes, e como resultante das manipulações dos dados no 

sistema de ações a partir do componente de construção da realidade de inclusão 

e exclusão social.  
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De forma geral, Santos (2006, p. 40) considera o espaço como um 

conjunto indissociável de sistemas de objetos e sistemas de ações. O autor 

afirma ainda, que o espaço é um misto, um híbrido, um composto de formas-

conteúdo. Estas formas e conteúdo necessitam ser tratadas para a melhor 

compreensão da dinâmica do espaço. Com isto, a geoinformação oferece as 

ferramentas necessárias para esse tratamento. Já Davis (2002, p. 2), define o 

conceito de sistemas de objetos como resultante de uma modelagem conceitual 

que estabelece uma correspondência entre o mundo real e sua representação 

computacional.  

A construção dos territórios digitais busca o objetivo concreto de capturar 

os aspectos mais abstrusos da realidade brasileira (CÂMARA, 2007, p. 13). 

Desta forma, o autor supracitado, aponta a necessidade das formulações 

quantitativas e suas definições, sobretudo, nas análises das variedades dos 

processos socioeconômicos e físicos das cidades.  

O aproveitamento da Ciência da Geoinformação, aplicada na análise do 

processo de urbanização, torna-se aqui, de grande valor para o entendimento do 

processo de reprodução do espaço, sendo o conhecimento do espaço urbano e 

a sua dinâmica, indispensáveis para a melhoria e gerenciamento da qualidade 

de vida das pessoas, residentes nos perímetros urbanos. Para Matias (2006, p. 

318) é no espaço urbano que muitas pessoas se relacionam e exercem 

diferentes atividades, buscando atender às suas diversas necessidades. Uma 

destas necessidades é o direito à terra urbana, aqui também compreendido 

como o espaço de cada indivíduo na sociedade.  
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CAPÍTULO 2 

 

2. Fundamentação Teórica da Composição Socioespacial das Regiões 

Norte, Noroeste e Meia Ponte de Goiânia  

 

A área de estudo da presente pesquisa compreende o recorte espacial 

das seguintes regiões: Norte, Noroeste e Meia Ponte, situadas no município de 

Goiânia Figura 01, no (anexo 01) encontra a identificação dos bairros da área 

de estudo. A determinação desta área para o referido estudo se deve a alguns 

fatores, dos quais se destaca a desigualdade social, que caracteriza essa área 

periférica, como a de maiores índices de segregação socioespacial da grande 

Goiânia.  

Figura 1: Localização das Regiões Norte, Noroeste e Meia Ponte no Município 
de Goiânia
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De forma geral, já é notório que as periferias das grandes cidades 

crescem rapidamente e, em Goiânia, não é diferente. Para Maricato (2003, p. 

152), esse crescimento deu-se a partir dos anos de 1980, marcado pelo rápido 

avanço das periferias, em relação ao próprio núcleo do município. Tem-se aqui 

o delinear de uma expressão mais concreta da segregação espacial urbana, 

vigente no próprio processo histórico do município.  

 
 

2.1.  Processo histórico formação socioespacial do município de Goiânia  

 

O planejamento de Goiânia ocorreu em 1930, foi marcado por profunda 

transformação na política do estado de Goiás, isto porque a Cidade de Goiás 

que era a capital do Estado desde 1748. A mudança da capital foi um grande 

desafio para o interventor do estado de Goiás o médico Pedro Ludovico Teixeira, 

mesmo com a resistência dos grupos políticos da época.  

Em 24 de outubro de 1933 foi lançada a pedra fundamental da nova 

Capital do Estado, a emancipação da nova capital ocorreu em 02 de agosto de 

1935, sendo que as atividades administrativas começaram a funcionar na nova 

capital em 1935. Em março de 1937, através do decreto 1816 oficializou 

definitivamente a transferência da capital para Goiânia. 

O traçado urbanístico de Goiânia como projeto de cidade planejada, para 

muitos projetistas, foi o rompimento do modelo colonialista e urbanístico 

português, que ainda prevalece em muitas cidades brasileiras. Além disso, para 

Moraes (2003, p. 16) esse rompimento, constituiu a ponta de lança para a 

transformação do cerrado, em uma nova paisagem urbana. Na concepção de 

seu projeto, já era explicita a utopia da burguesia com o desígnio de uma nova 

ordem social, em razão das condições sociais e econômicas favoráveis a esta 

classe.   

Paralelamente, na construção da cidade, ocorreu também um grande 

fluxo migratório de pessoas em busca de novas oportunidades. Fato este, 

confirmado por Moysés (2004, p. 17) ao mencionar que, para a construção da 

nova cidade, vieram trabalhadores dos mais variados lugares do país.  

A mão de obra destes operários era indispensável na edificação urbana. 

À medida que a cidade planejada se desenvolvia, crescia a necessidade de mais 
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trabalhadores para o desenvolvimento das construções e para suprir as demais 

demandas, nos diversos segmentos da sociedade. 

Destaca-se, além disso, o fluxo migratório para a capital goiana que se 

deu por vários motivos, a saber: a busca por novas oportunidades de moradia, 

emprego, estudo, entre outros fatores. Para atender a estas necessidades, 

migraram-se pessoas de vários lugares do país para residirem em Goiânia. Esta 

não estava preparada para receber tantos habitantes, pois em seu traçado 

original previa-se uma população de 50.000 habitantes. 

Mesmo assim, conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), nos anos subsequentes à construção da capital, a população 

apresentou evolução considerável, pois a taxa de variação foi superior a 10% em 

Goiânia. Sendo elevada também na maioria dos principais municípios da sua 

região metropolitana, conforme, representada na Tabela 02.  

 

Tabela 2: Taxa da variação da evolução populacional entre 1940 a 1950 

 

MUNICÍPIOS  

1940 1950   
Tx. 

Variação 
% 

Total 
Pop. 

Urbana 
(%) 

Pop. 
Rural 
(%) 

Total 
Pop. 

Urbana 
(%) 

Pop. 
Rural 
(%) 

Aparecida de Goiânia - - - - - - - 

Goiânia 48.166,0 31,2 68,8 53.389,0 74,7 25,3 10,84 

Goianira 1.455,0 21,6 78,4 1.188,0 24,6 75,4 -18,35 

Nerópolis 4.758,0 23,4 76,6 5739,0 31,8 68,2 20,62 

Senador Canedo - - - - - - - 

Trindade 9.738,0 14,6 85,4 17.342,0 47,6 52,4 78,09 

T oral da Aglomeração 64117,0 - - 77658,0 - - 21,12 

Fonte: IBGE - Censo Demográfico de 1960, apud Moysés (2003). 

 

É igualmente importante referir que o êxodo rural foi sempre maior na 

capital, local em que a diferença de porcentagens entre a população rural e a 

urbana atingiu 49,4%. Esse dado revela que a cidade de Goiânia apresentou 

uma inversão bastante brusca da população rural em relação à população 

urbana.  

Seus habitantes eram fazendeiros, camponeses, funcionários públicos 

transferidos, trabalhadores da construção civil e comerciantes que, ano após 



 

 

45 
 

ano, configurava um elevado índice populacional urbano acima da média para 

os padrões da época.  

Este incremento populacional resultou em transformações profundas no 

espaço urbano da cidade de Goiânia. Com isso, é importante frisar, que em seu 

planejamento inicial previa-se um crescimento organizado e lento, obedecendo 

ao traçado urbanístico original, que não ocorreu, justificando assim o seu 

crescimento desordenado, que influenciou na produção do espaço urbano de 

Goiânia. 

    

2.2. Condicionantes e produção do espaço urbano  

De acordo com Oliveira (2002), a cidade de Goiânia já surgiu com o seu 

espaço tomado pela lógica do valor de troca, e logo assumiria a forma da 

desigualdade na sua ocupação socioterritorial. Segundo Moraes (2003), Goiânia 

foi edificada sob o prisma do urbanismo moderno e da transformação política 

dos anos 1930. Além disso, sua consolidação foi fortemente afetada pela 

estruturação dos conjuntos habitacionais, pelas vilas e loteamentos 

semiurbanizados, implantados pelo Estado ou, por terrenos, caracterizados 

como áreas de invasão (MOYSES, 2001). 

Assim, foram diversas as dificuldades encontradas pelo poder público 

administrativo, para realizar qualquer intervenção, no objetivo de melhorias 

dessas localidades. Além disso, vários problemas socioambientais decorrentes 

desta ocupação, estão bem aquém dos padrões mínimo de qualidade de vida, 

estabelecidos pelo Ministério da Saúde e Organização das Nações Unidas 

(ONU).  

 Um exemplo, é o próprio parcelamento do solo que já começou de 

maneira tumultuada, com a ocupação de áreas de preservação permanente a 

exemplo a Bairro São Domingos localizado na Região Noroeste. A ocupação 

destas áreas tem causando grande transtorno e comprometimento no 

abastecimento de água da capital, pois estas regiões são consideradas como 

áreas prioritárias, que servem para o abastecimento de toda a região 

metropolitana e, da grande Goiânia. 

Para Moysés (2004) o próprio planejamento sob a ótica da força política 

e da visão de mundo excludente, por parte da elite goianiense, não produziu 

quadros técnicos necessários à ocupação da cidade. Desta forma, “o espaço 



 

 

46 
 

urbano de Goiânia e de alguns municípios da região metropolitana, evidenciam 

a existência de uma cidade fracionada e fragmentada” (MOYSÉS, 2003, p. 195).  

Na complementação do autor supracitado (2003), é bem possível 

identificar a chamada “cidade ilegais”, construída à margem da Lei e das 

instituições, daquela das edificações e loteamentos regulares, aprovados por 

Lei. Desse modo, essas cidades “ilegal” surgem em período de calamidades, 

que revelam a deterioração de seus espaços e as condições precárias que vivem 

seus moradores (MOYSÉS, 2003, p. 196).    

Neste sentido, destaca-se a sua reprodução a partir dos movimentos 

sociais de reivindicação por direito à moradia. Moraes (2003, p. 196), também 

colabora com a análise de tal problemática, quando revela que os marginalizados 

da “cidade ilegal”, os sem-teto, ocupavam os terrenos à margem direita do 

córrego Botafogo”. A autora ainda destaca, o fenômeno das invasões de terrenos 

urbanos, como uma “solução”, para aqueles que almejavam residir na capital.   

Neste desenrolar do parcelamento urbano, marcado por processos 

segregatórios, que refletia a violência urbana, a polarização social e a busca de 

segurança, instauraram em Goiânia, a partir da década de 90, os chamados 

“condomínios fechados”. Isto incentivou a migração de pessoas de alto poder 

aquisitivo do eixo Rio - São Paulo, a residirem em Goiânia (BENARDES; 

SOARES JUNIOR, 2007, p. 209).  

Outra questão não menos importante e, que vem a permear esta 

pesquisa, é a presença da população de baixa renda, perfazendo o baixo Índice 

de Desenvolvimento Humano (IDH). Nesta questão, é importante ressaltar que 

um dos fatores que promovem a desigualdade social, são as “fábricas da 

dependência” que o governo cria ou mantém, com o objetivo subliminar da 

permanência no poder, a fim de privilegiar a si mesmo e a outras camadas 

economicamente ativas da sociedade.  

Estas “fábricas da dependência”, na verdade, “são bolsões da miséria” em 

que o alvo principal é a formação de “currais eleitorais”, principalmente localizado 

na Região Noroeste, bairros como Vila Mutirão I e II, Jardim Curitiba I, II, III e IV, 

já na Região Norte encontra o Jardim Guanabara I, II e também bairros como o 

Vale dos Sonhos e João Paulo II. Observamos na cidade de Goiânia que o 

próprio Poder Público se configura promovedor das estruturas mínimas, para 

manter os seus “currais eleitorais”. Este fator faz com que as pessoas sejam 
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dependentes do governo, de serviços básicos, como: assistência à saúde, 

escola, segurança pública e alimentação, evidenciando a pobreza e a miséria na 

região.  

Nesta vertente, Maricato (2003, p.151) questiona o papel da justiça na 

inobservância da aplicação inadequada e arbitrária da Lei, que reforça a 

concentração de poder e privilégios e, promove a desigualdade social no 

território urbano. 

Além disso, as disponibilidades de aparatos públicos nas regiões em 

destaque, são quase que totalmente ineficientes. A infraestrutura urbana é 

precária e alvo de protestos dos habitantes e de manchetes na mídia, impressa 

e televisiva.  

Com o saneamento praticamente inexistente, a população utiliza fossas 

sépticas que são construídas sem nenhuma orientação técnica. Isto ocorre em 

razão do serviço de fornecimento de água tratada e esgoto atenderem a poucos 

bairros, quase sempre onde reside a população de maior poder aquisitivo, o que 

leva os demais moradores recorrer às cisternas ou poços cavados sem nenhum 

critério técnicos, a fim de se abastecerem de água.  

Os serviços de saúde são precários, geralmente marcados pela 

superlotação das poucas Unidades de Saúde existentes, falta de medicamentos, 

materiais básicos, de leitos suficientes para internações, de Unidades de 

Tratamento Intensivo (UTIs) e ambulâncias, bem como deficiência do número 

adequado de profissionais, como médicos, enfermeiros, técnicos e outros 

trabalhadores de serviços essenciais para a manutenção.  

Na educação, o descaso é imenso e, geralmente em todos os anos, no 

mês de janeiro é um “calvário educacional”, devido à escassez de vagas nas 

escolas e creches para matrícula de crianças carente que residem nas áreas em 

analise. 

Todas estas problemáticas são presentes e evidenciadas nas três regiões 

em análise, escolhidas como áreas de interesse desta pesquisa, devido aos seus 

vários fatores socioambientais reveladores da existência de uma grande 

desigualdade social, que caracteriza essas regiões como periféricas e de 

maiores índices de violência urbana da grande Goiânia. 

Maricato (2003, p. 153) chama estas áreas periféricas de “produção dos 

excluídos”, pois representam um contraste com a cidade formal, concentrada 
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nas regiões nobres e centradas das cidades, onde predominam as leis de 

zoneamentos, códigos de obras, parcelamento do solo, entre outras. Com toda 

infraestrutura e serviços necessários, desfrutados pelos que ali residem, as 

cidades formais objetivam privilegiar determinada camada da sociedade. 

Segundo Moysés (2001), a região noroeste teve a sua ocupação a partir 

de 1979, com a ocupação irregular (invasão) da Fazenda Caveiras. Que ocorreu 

em três etapas: a primeira marcada pela luta por direito à moradia; a segunda foi 

marcada pela invasão de outras áreas próxima ao Jardim Nova Esperança que 

recebeu o nome de Jardim Boa Vista e; por último, a ocupação da Fazenda 

Caveiras que mais tarde denominou-se, Jardim Boa Sorte. Estas invasões, 

foram marcadas por problemas socioambientais, desigualdade social e alto 

índice de violência urbana que permanecem até os dias atuais.  

De acordo com o autor supracitado “o Estado age como guardião da 

propriedade privada, na defesa da ordem burguesa e dos interesses do 

capitalismo monopolista” (MOYSÉS, 2001, p. 2). Deste modo, para o autor, foi 

justamente o Estado que repreendeu o movimento de ocupação de terras nos 

bairros Jardim Nova Esperança, Jardim Boa Sorte e Jardim Boa Vista. 

Ainda segundo o referido autor, as lideranças dos movimentos sociais, 

nos bairros da região noroeste, foram cooptadas pelo poder público municipal 

que tomou das mãos dos líderes populares a hegemonia do processo de criação 

dos lugares. Destaca-se, neste sentido, a motivação para o povoamento da área 

a seguir: 

Jardim Nova Esperança, que é resultante de um longo processo de 
lutas, que assumiu características diferenciadas no que se refere à 
busca de uma solução alternativa para a questão da moradia. Tudo 
começou com a iniciativa de um grupo de famílias à procura de uma 
forma alternativa para resolver seus problemas de moradia. Essas 
famílias, em sua grande maioria, viviam de aluguel, e suas rendas eram 
insuficientes para bancar o conjunto de despesas com alimentação, 

saúde, transporte e, principalmente, com moradia (MOYSÉS, 

2001, p. 4).  

 
Para a década de 1980, Moysés (2001) menciona o surgimento dos 

loteamentos urbanos implantados pelo poder público que deram origem aos 

bairros: Vila Finsocial, Vila Mutirão I, II e III e os do Jardim Curitiba nas suas 

quatro etapas. Para o autor, estes loteamentos, por um lado, “se constituíram 

numa estratégia que tinha como objetivo desmantelar a articulação que se vinha 
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criando em torno da luta pela terra; por outro lado, acabou também assumindo 

caráter de segregação social e espacial” (MOYSÉS, 2001, p. 6).  

       Nesse sentido, na década de 90, as lutas pela moradia se intensificaram 

na porção noroeste de Goiânia. Para Silva (2014), nesse período já se observava 

mudanças significativas nas condições de moradias da região noroeste, que já 

eram reivindicadas desde a década de 70. A partir dos primeiros anos da década 

de 90, alguns bairros foram pavimentados e implantadas as galerias de esgoto 

pluvial. 

A consolidação da ocupação da região noroeste contribuiu para que seus 

moradores satisfizessem suas necessidades mais prementes. O comércio 

crescente das avenidas principais e o asfaltamento das ruas, “traziam consigo 

um simbolismo que afastava as pessoas da repulsa que a cidade “oficial” tinha, 

daquela “periferia” (SILVA, 2014, p. 108).  

Silva (2014) refere-se ainda às obras de infraestrutura em outras partes 

da cidade, que interligaram a GO 070 à região noroeste, impulsionando o seu 

desenvolvimento. Dentre as obras implementadas, destaca-se a revitalização da 

Avenida Anhanguera e da Perimetral Norte que contribuiu, na visão de Silva 

(2014), para a minimização do olhar de contrariedade da cidade, para com esta 

região. Assim o autor op. cit. conclui que “esta ocupação tomou um lugar de 

importância, deixou de ser e estar segregada e se apresentou como um 

subcentro urbano, uma nova centralidade, um lugar de possibilidades” (SILVA, 

2014, p. 110).  

 No caso da Região Norte, a sua ocupação significou uma ruptura em 

relação ao tecido urbano consolidado com a cidade planejada, e sofreu influência 

da antiga linha ferroviária de Goiânia e das regiões adjacentes (BRANDÃO e 

PANTALEÃO, 2014). A integração desta região com a Região Noroeste se deu 

pela construção da Avenida Vera Cruz e da Avenida Guatapará que interligam 

as Avenidas Perimetral Norte e Goiás.  

O surgimento dos bairros da Região Norte está associado à criação das 

companhias de habitação, remanescentes do Banco Nacional da Habitação 

(BNH). Segundo Melo (2015), é neste contexto que foram implantados os 

conjuntos habitacionais Jardim Guanabara (I, II, III e IV). Para Cardoso (2012), 

este crescimento da Região Norte de Goiânia não estava planejado, mas, 

entretanto, Melo (2014) afirma que a criação dos bairros da Região Norte estava 
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prevista no Plano Urbanístico de Goiânia, a fim de implantar um centro de 

comércio regional, indústria e habitacional para beneficiar a classe trabalhadora.  

Em contrapartida, Moysés (2004, p. 5), revela que a região Norte foi 

diagnosticada no plano de desenvolvimento da cidade de Goiânia, “como 

inadequada ao parcelamento urbano, devido a problemas geomorfológicos, por 

ser a região mais bem servida de matas e recursos hídricos, que abastecem a 

cidade [...] e por possuir as terras mais produtivas do município”. 

No entanto, na década de 50 ocorreu a transferência do aeroporto de 

Goiânia que se localizava na região central da cidade, especificadamente no 

setor aeroporto, para a região Norte. Este fato contribuiu para o surgimento dos 

bairros Santa Genoveva, Jaó e das demais áreas circunvizinhas (PEREIRA, 

2011). Vale mencionar que já era prevista, desde a década de 50, a transferência 

do Aeroporto de Goiânia, hoje está instalado no Setor Santa Genoveva.  

  Para Cardoso (2012), a criação do Conjunto Itatiaia, na região Norte, via 

iniciativa privada, ocorreu no final da década de 70. Ainda segundo o autor 

supracitado, em meados desta década, foi criado o Campus Samambaia da 

Universidade Federal de Goiás e, em seguida, os bairros São Judas Tadeu, 

Itatiaia I, II e III, Jardim Pompéia e a implantação da Central de Abastecimento 

de Goiás (CEASA).  

Além destes, Instalou-se na região Norte o 10º Batalhão de Caçadores. 

Vale ressaltar que este Batalhão do exército foi instalado estrategicamente 

próximo ao Campus II, visto que o governo é controlado pelo regime militar, 

posteriormente denominou-se 42º Batalhão de Infantaria Motorizada que 

atualmente foi transformado na Brigada de Operações Especiais.  

A década de 80 ocorreu o surgimento do bairro Goiânia II. A expansão da 

ocupação nesta região ocorreu mediante a implantação de algumas rodovias 

como por exemplo a GO 080 e vias como a Perimetral Norte que favoreceram a 

instalação mais bairro na região.  

Já no que diz respeito a questão da ocupação da Região do Meia Ponte, 

está ao contrário das regiões Norte e Noroeste, parece não estar no centro das 

discussões sobre o modo irregular de ocupação em Goiânia, de acordo o 

reduzido material disponível. Contudo, a ocupação nesta região seguiu a lógica 

da periferia, que a envolve pelas porções leste e oeste.  A Região do Meia Ponte 
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sempre esteve ligada à região Central da capital, sendo ocupada por vários 

bairros situados nas planícies dos rios Anicuns, Caveirinha e Meia Ponte. 

Para Cunha (2007) a forma como os bairros desta região se formaram, 

revelou também o descaso do Estado, que não agiu adequadamente na 

regulação do solo urbano, previsto no Plano Diretor da cidade. O autor destaca 

os problemas socioambientais da Vila Roriz, nas proximidades do setor Urias, 

que foi erguida junto às margens dos rios Anicuns e Meia Ponte, configurando-

se em um “aglomerado de exclusão” e de áreas de risco a alagamentos. 

De forma geral, os bairros da região do Meia Ponte estão localizados em 

áreas de fazendas, que foram apropria da irregularmente na cidade. A exemplo 

disso, podemos citar o setor Urias Magalhães, um dos mais antigos desta região, 

que teve sua área doada por um fazendeiro, recebendo assim, o seu nome 

(SEPLAM, 2010).  

Vale ressaltar, que segundo a SEPLAM (2010), no princípio da criação da 

cidade de Goiânia, pensava-se que a ocupação das fazendas localizadas nesta 

região ocorreria de forma rápida. Contudo, isto não aconteceu e, atualmente, 

alguns bairros da região do Meia Ponte apresentam um traçado que compartilha 

o espaço urbano com o rural, mesmo estando situados nas proximidades de 

bairros centrais, como os bairros Campinas e Universitário  

Como o fato primordial que marcou a explosão demográfica dos bairros 

da Região do Meia Ponte, podemos apontar a expansão do traçado da Avenida 

Goiás Norte em 1985. Soma-se a isto, a estruturação das Avenidas Nerópolis, 

Rio Branco e Perimetral Norte. Esta última, considerada uma via expressa, liga 

a Rodovia Federal BR- 153 à Rodovia Estadual GO - 070, passando por vários 

bairros desta região. Na década de 90, a Avenida Goiás sofreu mais uma 

intervenção e surgiu no bairro Urias Magalhães, um Hipermercado Carrefour, 

importante fonte de emprego e fluxo para os moradores da região. 

 

 

2.3. Formação da estrutura urbana básica e segregação socioespacial  

 

O processo de estruturação básica de Goiânia ocorreu da seguinte forma: 
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Após a escolha do sítio em que a cidade-nova seria construída, 
feita por uma comissão presidida pelo Arcebispo de Goiás e 
composta por dois engenheiros, um médico, um oficial do 
exército, um advogado e dois comerciantes, o Estado deu início 
à aquisição da área necessária à implantação da cidade 
planejada. Negociou-se com os proprietários do sítio escolhido 
para a sua implantação, segundo os limites indicados pelo 
urbanista Attílio Corrêa Lima (MOTA, 2004, p. 29). 

 

A ocupação do seu espaço central deu-se por uma parcela específica da 

sociedade que detinha o capital e, portanto, determinou como a cidade iria se 

desenvolver. Oliveira (s.d., p.2) também endossa essa forma de ocupação ao 

dizer que “a apropriação privada dos bens sociais e materiais é utilizada, nas 

relações sociais capitalistas para gerar acumulação de capital”. 

Além disso,  

 
...a cidade de Goiânia surgiu a partir de uma demanda de ordem 
política e econômica, tendo se inserido num movimento que, no 
âmbito regional, buscava articular as regiões produtivas do 
Estado, principalmente das regiões sul e sudoeste e, à âmbito 
nacional, buscava adequar o país a um novo ritmo de produção 
capitalista (OLIVEIRA, s.d., p. 2). 

 

Nesse sentido, o processo de formação da cidade de Goiânia segue uma 

lógica hierarquizada, ou seja, dividida em classes, “de forma que os lugares se 

ordenam, representando em forma e conteúdo, a situação socioeconômica dos 

grupos que os ocupam” (OLIVEIRA, s.d., p. 4). Esse processo trouxe como 

resultado:  

 
Entre a cidade planejada pelos urbanistas de renome nos anos 
30 e a ausência de um novo plano diretor nos anos 50, o 
surgimento de uma verdadeira “colcha de retalhos” de novos 
loteamentos, onde a qualidade individual de um ou de outro, não 
conseguiu melhorar o resultado final da desordem e do caos 
(GONÇALVES, 2003 apud ROSA, 2008, p. 31). 

 
 

Dessa forma, segundo Correa (2010, p. 3), “o ordenamento do espaço 

urbano goianiense criaram vários lugares destinados às diferentes classes 

sociais que se contrapõem, se sobrepõem e coadunam”. Com isso, os conflitos 

acontecem porque são negados os direitos às pessoas menos favorecidas. A 

exemplo disso, temos a própria segregação espacial que remonta ao histórico 

de planejamento, pois desde a sua concepção não se previa bairros e 
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equipamentos públicos para as camadas de menor poder aquisitivo. Nesse 

sentido, o plano urbanístico de Goiânia se transformou rapidamente em traçados 

urbanos concretos,  

 
No entanto, enquanto o governo construía uma cidade 
criteriosamente planejada, contraditoriamente e, em paralelo, os 
trabalhadores construíam nas proximidades do traçado urbano 
em implantação, uma cidade “popular”, delineando as primeiras 

áreas de invasões, denominadas, áreas de posse (MORAES, 
2003, p. 16). 

  
Cruz e Deus (2014) já haviam observado a imaturidade do plano original 

de Goiânia, onde não se planejou o crescimento da cidade. Para os autores, o 

espaço urbano era visto pelos seus detentores, principalmente pelos grandes 

proprietários de terras urbanas, como um instrumento de acumulação de 

riquezas.  

Assim, a cidade de Goiânia cresceu-se de forma rápida, conturbada e 

conflituosa, devido à sua demanda por moradias e, não conforme estava previsto 

no projeto urbanístico original. Desta forma, foi o próprio Estado (Poder Público) 

que incentivou o desenvolvimento da segregação social urbana, pois até 1950 o 

Estado controlava a política de ordenamento do solo no município (MORAES, 

2003).  

Nesse sentido, segundo Moraes (2003, p. 124), o crescimento da cidade 

evidenciou as deficiências do planejamento urbano modernista, implementado 

no Terceiro Mundo.  

A consequência da omissão da política de ordenamento do solo, trouxe 

prejuízos irreparáveis, pois de acordo com Correa (2004, p. 8) o espaço urbano 

é um reflexo das ações que se realizaram tanto no passado, como daquelas que 

se realizam no presente, deixando suas marcas impressas nas formas espaciais 

das cidades. Tais ações, ainda trazem suas marcas profundas que tendem a 

perpetuar sem perspectivas de solução e que são sentidas em toda a dinâmica 

da cidade. 

Como reflexo, outro agravante a ser citado é a prática da especulação 

imobiliária, onde os empresários do setor visavam e ainda visam apenas a 

obtenção de lucros estrondosos. Começa aqui a prática perversa de se criar os 

bolsões de reserva de lotes ou loteamentos, também conhecidos como estoque 

de lotes ou “terra de engorda”, com o objetivo de mais tarde serem 
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comercializados por altos valores especulativos (MORAES, 2003). Neste 

universo, Moraes (2003, p. 124), ainda nos revela que a imagem da cidade 

arborizada e florida, denominada “Cidade-Jardim”, trouxe melhores ganhos de 

capital para os donos da terra. 

Estas reservas de áreas das grandes cidades, com a finalidade da 

especulação imobiliária, criaram as grandes extensões de áreas conhecidas 

como vazios urbanos. Estes espaços vazios, configuram ao mesmo tempo, como 

mecanismo de promoção da segregação espacial e social que resulta em um 

padrão de centro-periferia, caracterizados na maioria das cidades brasileiras 

(SANTOS, 1993, p. 95). 

Ainda de acordo com o Santos (1993), havendo especulação imobiliária, 

há também a criação mercantil da escassez e o problema do acesso à terra e à 

habitação. O formato da especulação imobiliária atua de maneira excludente, 

promovendo a segregação espacial, pois nelas estão configuradas as reservas 

de áreas com a finalidade celetista das pessoas que irão habitá-las. Assim, a luta 

pela moradia em Goiânia encontra-se dispersa em diferentes regiões da cidade, 

mas como todo processo de segregação, há tendências como as observadas, 

na região noroeste (CRUZ e DEUS, 2014). 

Neste contexto, de acordo com Arrais e Pinto (2008), a valorização do uso 

do solo gerou forte segregação espacial também nos municípios do entorno de 

Goiânia, que revelaram especulação imobiliária e padrão de assentamentos, 

ocupados pelos mais pobres. Assim, é importante frisar que a especulação 

imobiliária torna-se um instrumento encadeador da própria segregação social, à 

medida que provoca o lançamento de novos empreendimentos imobiliários mais 

distantes dos centros urbanos das cidades, onde estão concentrados os bens e 

serviços, as infraestruturas, lazer, saúde, educação e segurança. 

Este fator faz com que o espaço urbano reservado se reverta em acúmulo 

de capital e riqueza, sem dar a promoção social igualitária. No âmbito desta 

temática, Harvey (2005, p.127) aponta ainda, que os controles mais poderosos 

sobre o espaço, tanto militarmente como economicamente, é exercido por uma 

burguesia cada vez mais internacionalizada, que sempre visa o interesse da 

classe dominante. O acúmulo de capital e riqueza, acontece mediante a criação 

de leis que beneficiam os que tem maior poder aquisitivos. Neste sentido 

verificaremos as leis e os planos diretores da cidade de Goiânia.  
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2.3.1. Diretrizes de construção dos espaços urbanos: análise da Lei 

Orgânica, do Plano Diretor e da Lei do Uso do Solo  

 

Além das temáticas analisadas anteriormente, é relevante considerar a 

Lei Orgânica n.º 051, de 12 de julho de 2012, o Plano Diretor  Lei 171, de 29 de 

junho de 2007 e a Lei de Uso do Solo Lei Federal n° 6.766, de 19 de dezembro 

de 1.979, que representam um conjunto de legislações que visam normatizar o 

uso do solo urbano e minimizar conflitos.  

De forma geral, este conjunto de leis se articulam e se complementam. A 

lei Orgânica é uma normatização a nível municipal em sintonia da Constituição 

Federal e Estadual e atende às peculiaridades e interesses do município, 

enquanto o Plano Diretor, proposto pelo Poder Executivo e previsto no Estatuto 

das Cidades, é um instrumento básico para orientar a política de 

desenvolvimento e de ordenamento da expansão urbana. Já a Lei de Uso do 

Solo, como o próprio nome sugere, disciplina o uso e ocupação nas Zonas 

Urbanas e de Expansão Urbana. Esta, é uma Lei complementar que estabelece 

os zoneamentos na cidade. 

Em suma, os planos de regularização do espaço goianiense, referentes 

às legislações relacionadas à criação do parcelamento do uso do solo e da 

expansão da cidade, estão sintetizados na tabela 03.  

 

Tabela 3: Legislações e parcelamento do uso do solo no Município de Goiânia 

Planos Ano de criação  Fonte 

Plano de Attílio Corrêa 

(Plano Urbanístico) 
1933 a 1934 

Oliveira, S. D. (UCG); Vieira 

(2011) 

Primeiro Plano Diretor 

Decreto Lei: 90-A 30/07/1938 
1938 Rosa (2008) 

Plano alterado por Armando 

de Godoi (Plano Urbanístico) 
1962 Oliveira, s. d. (UCG) 

Plano diretor de Luis Saia 1960 a 1964 Mota (2004) 

Plano de Jorge Wilhein 1969 a 1971 Ferreira Junior (2007) 

Plano Diretor da Empresa 

Engevix engenharia. 

1990 a 1992 Ferreira Junior (2007) 
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Plano Diretor de 2007 2007 Secretaria Municipal da Casa 

Civil – Prefeitura de Goiânia 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Segundo, Ferreira Júnior (2007) considerou em sua análise cinco planos, 

a saber: o de Attílio Corrêa Lima (1933-1935), o de Armando de Godói (1935-

1938), o de Luís Saia (1959-1962), o de Jorge Wilheim (1969-1971) e o da 

empresa Engevix Engenharia (1990-1992), vistos como os principais 

instrumentos legais de regulação do espaço da cidade de Goiânia.  

Antes de passar para as reflexões do Plano Diretor, merece destaque 

também a abordagem sobre a Lei Complementar nº 31, de 29 de dezembro de 

1994 que dispõe sobre o uso e a ocupação do solo nas Zonas Urbanas e de 

Expansão. A referida Lei destaca que a propriedade urbana imobiliária deve 

cumpre sua função social.  

Observar-se que a propriedade urbana em muitos lugares e, 

especialmente na Região Noroeste, desempenha um papel contraditório de 

especulação imobiliária. Reforça-se que estas áreas não recebem nenhum 

cuidado por parte dos proprietários, gerando transtornos, por se transformarem 

em depósitos de entulhos que propiciam acúmulo de água parada, proliferação 

de doenças e abrigo de marginais.  

A Lei Complementar esclarece ainda que os mananciais, áreas 

arborizadas, os cursos d’água e os recursos minerais são áreas de interesse 

urbano na Cidade de Goiânia. Além disso, estabelece a divisão de cinco zonas 

no município, com destaque para outras zonas especiais de proteção ambiental 

que se subdividem em cinco subzonas, abordadas no artigo a seguir: 

 

Art. 85 (da Lei Complementar) - As Zonas de Proteção Ambiental 
são diferenciadas basicamente por suas peculiaridades 
ecológicas e classificam-se em: 
I - Zona de Proteção Ambiental - I (ZPA-I), compreendendo as 
áreas de Preservação Permanente; 
II - Zona de Proteção Ambiental - II (ZPA-II), compreendendo as 
Unidades de Conservação: 
III - Zona de Proteção Ambiental - III (ZPA-III), compreendendo 
as faixas de transição representadas pelas áreas contíguas às 
Áreas de Preservação Permanente e às Unidades de 
Conservação, excetuando-se aquelas áreas parceladas e 
consolidadas pertencentes às Zonas Urbana e de Expansão 
Urbana do Município. 
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IV - Zona de Proteção Ambiental IV-ZPA-IV, compreendendo os 
espaços abertos, praças, parques infantis, parques esportivos, 
rótulas do sistema viário e plantas ornamentais de logradouros 
(GOIÂNIA, 1994, s.p). 
 

   
Da Lei do Uso do Solo, o destaque é dado para o desrespeito com as 

faixas marginais, aos rios. A preservação destas áreas poderia elevar o índice 

do verde urbano. Portanto, nesta pesquisa destaca-se a análise da Lei 

Complementar nº 171, de 29 de maio de 2007, e também da Lei 246 de 29 de 

abril de 2013. A primeira dispõe sobre o Plano Diretor e o processo de 

planejamento urbano do Município de Goiânia e a segunda alterou a Lei 171. Do 

atual Plano Diretor, tendo-se que: 

 
Art. 5º O Plano Diretor, abrangendo a totalidade do território, 
compõe-se de documentos gráficos, tabelas e representações 
espaciais contendo a representação do modelo espacial 
adotado, baseado em relatório preliminar contendo subsídios 
técnicos norteadores do cenário a ser adotado na construção da 
Política Urbana do Município, definindo:  
a) Modelo Espacial – Política de Desenvolvimento Urbano;  
b) Perímetro Urbano;  
c) Macrozoneamento da Área Urbana e Rural;  
d) Macro Rede Viária Básica;  
e) Sistema de Transporte Coletivo;  
f) Rede Hídrica Estrutural – Unidade de Conservação e Áreas 
Verdes; 
g) Desenvolvimento Econômico; 
 h) Programas Especiais; 
 i) Vazios Urbanos. (SEPLAM, 2010, s.p.). 

 

 Assim, no Art. 5º, destacam-se o Perímetro Urbano e Macrozoneamento 

da Área Urbana e Rural que renderam discussões mais acaloradas. Devido aos 

conflitos pelo parcelamento do uso do solo, este fato já era esperado, tendo em 

vista o jogo de interesses e as coações das imobiliárias com objetivo de expandir 

as áreas urbanas da cidade.  

Ao analisar o Plano Diretor da Cidade de Goiânia, Ferreira (2013), destaca 

a continuidade da segregação socioespacial, na medida em que muitas vezes, 

as decisões são tomadas em gabinete. Nesse sentido, Pavezzi e Deus (2014) 

identificaram a participação mínima da população no planejamento urbano de 

Goiânia. Segundo estes autores, as discussões ocorreram em apenas seis 

audiências, em um único mês do ano de 2013. As audiências ocorreram em 

horários comerciais, o que dificultou maior participação da sociedade. 
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Pavezzi e Deus (2014), mapearam os locais onde ocorreram as 

audiências na cidade de Goiânia, e constataram a concentração das discussões 

nos bairros centrais; a única audiência em local descentralizado foi na 

Universidade Federal de Goiás, Campus Samambaia. Observou-se que os 

locais das audiências não contemplaram as demais áreas periféricas da cidade 

de Goiânia, visto que nenhum bairro da Região Noroeste foi contemplado com 

audiência pública, sendo que há vários problemas socioambientais e 

econômicos.   

A partir da Lei Complementar nº 246, de abril de 2013 foi possível 

observar algumas alterações no Plano Diretor de Goiânia. Destacam-se as 

inúmeras revogações por decisões liminares, fruto de ações civis públicas. Além 

do exposto, a Lei Complementar nº 246 destaca: 

 
Art. 128–A. Fica estabelecido o Índice Paisagístico Mínimo, 
calculado sobre a área dos terrenos da Macrozona Construída, 
conforme uma das seguintes exigências:  
I - 15% (quinze por cento) da área do terreno, garantindo no 
mínimo 5% (cinco por cento) de cobertura vegetal em solo 
natural e o restante com utilização de cobertura vegetal não 
permeável;  
II - 15% (quinze por cento) da área do terreno, garantindo no 
mínimo 5% (cinco por cento) de cobertura vegetal em solo 
natural e o restante com utilização de cobertura vegetal não 
permeável;  
III - 25% (vinte e cinco por cento) da área do terreno, quando 
com utilização de cobertura vegetal não permeável (SEPLAM, 
2010, s.p.). 

 

Essas diretrizes que norteiam da aplicação do Plano Diretor são 

importantes e influenciam no índice de áreas verdes urbanas. Destacam-se 

ainda as áreas de Programas Especiais de Interesse Ambiental. Essas áreas 

compreendem trechos do território, sujeitos a programas de intervenção de 

natureza ambiental. 

Por fim, vale ressaltar que o conjunto de leis não garante a igualdade do 

ordenamento e o parcelamento do uso do solo, pois nem sempre é 

acompanhada de fiscalização. 

 

https://www.goiania.go.gov.br/html/gabinete_civil/sileg/dados/legis/2007/lc_20070529_000000171.html#ART000128ART000001
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CAPÍTULO 3 

 

3. Procedimentos Metodológicos  

 

Os procedimentos metodológicos compreendem duas grandes etapas, 

sendo que a primeira trata-se do Processamento Digital de Imagem (PDI), com 

uso de imagens orbitais e suborbitais (fotografias aéreas) e, a segunda etapa, 

serão as análises espaciais, com técnicas de manipulação de dados vetoriais e 

alfanumérico. Vale ressaltar que o procedimento da metodologia usado para a 

espacialização da segregação socioespacial será descrito no capitulo 6. 

Antes de detalhar os procedimentos metodológicos propriamente ditos, 

estruturou-se todas as informações necessárias em um Banco de Dados 

Geográficos (BDG). Desta forma, empregaram-se para o PDI, dois softwares: o 

de Sistema de Processamento de Informação Georeferenciada (SPRING) que é 

disponibilizado gratuitamente pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 

(INPE) e o Exelis Visual Information Solutions (ENVI), cuja licença foi adquirida 

pelo Laboratório de Processamento de Imagens e Geoprocessamento (LAPIG) 

do Instituto de Estudos Sócio-Ambientais (IESA) da Universidade Federal de 

Goiás (UFG). O BDG foi estruturado no modelo de representação da Terra, 

projeção Universal Transversal de Mercator (UTM) e com o Sistema de 

Referência Geocêntrico (DATUM) para as Américas (SIRGAS 2000). 

Para as análises espaciais empregou-se o Sistema de Informação 

Geografica (SIG) ArcMap®, com licença adquirida pelo LAPIG através do 

Enviroment Systems Research Institute (ESRI) e o Terraview, que é 

disponibilizado gratuitamente pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 

(INPE). 

Após estruturado, o BDG, avançou-se para a aquisição e processamento 

dos dados raster e vetoriais.  

 

3.1 Aquisições de Dados Raster 

 

 Conforme referido anteriormente, foram utilizados dois produtos de 

Sensoriamento Remoto (SR), sendo um orbital e outro suborbital. As imagens 
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orbitais foram disponibilizadas pelos Land Remote Sensing Satellite (LANDSAT), 

versão 1 e 2; sensor Multispectral Scanner System (MSS), versão 5; sensor 

Thematic Mapper (TM), versão 7; sensor Enhanced Thematic Mapper (ETM) e a 

versão 8; Operational Land Imager (OLI).  

As imagens do LANDSAT 1, 2, 5 e 7 foram adquiridas dos arquivos do 

INPE com recorte temporal compreendido de 1975 a 2005.  As imagens do 

LANDSAT 8 foram obtidas dos arquivos do serviço Geológico Norte Americano 

(USGS) de 2015.  Neste período iniciaram-se os movimentos sociais pela 

moradia da casa e a intensificação da ocupação das regiões. Na tabela 04 estão 

detalhados os dados raster, tipos de sensores e os satélites utilizados na 

presente pesquisa. 

 

Tabela 4: Síntese das características dos dados raster utilizados na pesquisa. 

Fonte: Organizada pelo autor com dados da Prefeitura de Goiânia, Instituto Nacional de 

Pesquisas Espaciais – INPE, serviço Geológico Norte Americano (USGS). 
 

Das imagens obtidas no INPE utilizaram-se as bandas 3, 4 e 5. Das 

imagens do LANDSAT 8 selecionou-se as bandas 4, 5 e 6. 

Dos dados suborbitais obteve-se 176 quadrículas conforme a Figura 02, 

de 1.000 x 1.000 metros com variação em bits de 212 Kbs a 30.886 Kbs, com 

compactação Multi-Resolution Seamless Image Databased (Mrsid), o ano de 

2011, junto à Prefeitura de Goiânia. Como resultado, foi gerado um mosaico das 

fotografias aéreas em um arquivo que depois de compilado alcançou o tamanho 

de 76 GB, no formato Tiff, conforme representado na  

Satélite Sensor 
Resolução 

espacial 
em metros 

Data Formato Órbita ponto Fonte 

LANDSAT 1 MSS 80 1975 GEOTIFF 
222/071 e 
222/072 

INPE 

LANDSAT 2 MSS 80 1985 GEOTIFF 
222/071 e 
222/072 

INPE 

LANDSAT 5 TM 30 1995 GEOTIFF 
222/071 e 
222/072 

INPE 

LANDSAT 7 ETM 30 2005 GEOTIFF 
222/071 e 
222/072 

INPE 

LANDSAT 8 OLI 30 2015 GEOTIFF 
222/071 e 
222/072 

USGS 

FOTOGRAFIA 
AÉREA 

CÂMERA 
FOTOGRÁFICA 

0,1 2011 MRSID - 
PREFEITURA 
DE GOIÂNIA 
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Figura 2:: Mosaico das regiões em estudo com as quadriculas das fotografias aérea.  

 
 

3.2 Aquisições de Dados vetoriais e censitários 

  

Os dados vetoriais, bairros, perímetro do município de Goiânia, malha 

viária, espaços públicos, Área de Preservação Permanente (APP), Área de 

Preservação Ambiental (APA) e parques públicos originaram-se do Mapa 

Urbano Básico Digital de Goiânia (MUBDG), das versões 01 a 25. Os dados 

vetoriais do Estado de Goiás, municípios e malha viária advieram do Sistema 

Estatual de Geoinformação (SIEG).  

Os dados censitários foram obtidos do Centro de Estudo da Metrópole 

(CEM). Além dos dados censitários, obtiveram-se informações de regularização 

dos loteamentos oriundas da Prefeitura de Goiânia, mais especificamente da 

Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo (SEPLAM), órgão da 

administração direta, integrante da estrutura organizacional do Poder Executivo 

do Município de Goiânia. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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3.3 Organização e Processamento da Base de Dados 

 

A organização e processamento dos dados matriciais e vetoriais estão 

dispostos no fluxograma apresentado na (Figura 03). Assim, destacam-se a 

aquisição e preparação dos dados, pré-processamento, processamento e 

elaboração dos produtos finais. Para o processamento dos dados 

raster/matriciais foi empregada a metodologia apresentada por Gonzalez e 

Woods (2000).   

 

Após a aquisição dos dados, realizou-se a adequação, de forma que todas 

as informações gráficas fossem apresentadas no mesmo sistema de projeção 

cartográfica, no caso SIRGAS 2000, conforme a Resolução do IBGE nº 01/2015. 

Além disso, os dados vetoriais dos loteamentos urbanos, com a sua respectiva 

Figura 3: Fluxograma do procedimento metodológico de tratamento das informações 
matriciais e vetoriais. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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data de criação, foram geocodificados3 para auxiliar no mapeamento do 

crescimento urbano. Este procedimento foi realizado com base na tabela de 

atributos, que indica a data e o início da implantação de cada loteamento.  

 

3.4 Pré-processamento dos Dados 

 

O pré-processamento constituiu numa série de procedimentos 

computacionais aplicados às imagens de satélites e fotografias aéreas, com o 

intuito de melhorar a qualidade visual dos dados raster. Para os dados vetoriais, 

foram inseridos os atributos de cada entidade, com as suas características. 

Nas imagens orbitais e suborbitais aplicou-se o mosaico, tendo em vista 

o uso de mais de uma cena. Após a construção do mosaico, realizou-se o 

georreferenciamento das mesmas e, tendo por base de referência os dados do 

Sistema Estatual de Geoinformação do SIEG. 

A partir das imagens georreferenciadas realizou-se o recorte da área em 

estudo, neste caso, das regiões Norte, Noroeste e Meia Ponte. Na sequência 

realizou-se o contraste e a composição RGB das bandas espectrais.  

Já o pré-processamento dos dados vetoriais envolvendo a 

geocodificação, deu-se a partir da realização do processo de geocodificação dos 

dados de criação dos loteamentos urbanos. Suas informações disponibilizadas, 

em formato analógico, contêm a identificação de cada loteamento e todos os 

dados cadastrais necessários à entrada no processo de autorização de 

implantação, junto à Prefeitura de Goiânia. Esses dados foram digitados em um 

programa de planilha eletrônica e, em seguida, inseridos através “Join” de 

ferramentas de análise espacial do SIG Figura 04.  

                                                            
3 “Geocodificação é o processo de atribuir coordenadas geográficas associadas (normalmente expressa 
como latitude e longitude) à dados tabulares. Como exemplo os endereços residenciais ou códigos postais 
(CEP)”. Com as coordenadas geográficas, os elementos podem ser mapeados e incorporados a Sistemas 
de Informação Geográfica, ou as coordenadas podem ser incorporadas a mídias como fotografias digitais”.    
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Figura 4:Geocodificação das informações cadastrais dos loteamentos urbanos 

 

 3.5 Processamento dos Dados 

3.5.1 Processamento Digital de Imagem – PDI 

 

Para o melhoramento e extração de informações das imagens, foram 

aplicados os procedimentos de reamostragem de pixel e a sua posterior 

classificação. A reamostragem objetivou o melhoramento da resolução espacial 

das imagens dos LANDSAT 1 e 2 que possuem pixels originais de 80 metros, 

para pixels de 30 metros. O processo de classificação consistiu na extração de 

informações provenientes da aplicação de algoritmos, tais como, classificadores 

digitais de imagens. A aplicação desta técnica foi destinada a confecção dos 

mapas de uso e cobertura da terra para a análise da evolução urbana e da 

supressão do verde urbano.  

Essa etapa serviu ainda para a identificação de áreas verdes, seguindo a 

proposta metodológica de análise de imagens apresentada por Gonzalez e 

Woods (2000). Foi também realizado o mapa temático da questão fundiária, por 

intermédio da associação espacial de atributos descritivos, com as informações 

espacializadas dos loteamentos urbanos. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Foram testados diversos classificadores digitais, visando encontrar um 

que adequasse à necessidade da pesquisa, com o objetivo de melhorar a 

definição dos elementos e feições a serem mapeados e, posteriormente, a 

associação de cada pixel da imagem com uma classe temática definida. Para 

este trabalho, concluiu-se, que o classificador K-média teve melhor desempenho 

na definição das classes temáticas. Este método trabalha com três parâmetros: 

número de classes espectrais, distância mínima do pixel e número de interações. 

Para o mapeamento foi definido o número de 3 classes temáticas a saber: 1) 

áreas convertidas (pastos, gramados e solos expostos); 2) vegetação ou 

verde urbano (vegetação arbórea/copas das árvores) e; 3) áreas urbanas. O 

número de interação usado no classificador foi definido para 3. 

Além disso, para facilitar o processamento durante a classificação digital 

não supervisionada, realizou-se a composição colorida RGB 3- 4- 5, e aplicou-

se o realce na imagem, o que facilitou a identificação dos elementos-chave.  Em 

cada classificação do recorte temporal de 1975 a 2015, foi usado o classificador 

não supervisionado para medir a separabilidade estatística, das classes 

espectrais definidas como áreas convertidas, urbana e de vegetação.  

Na classificação não supervisionada foram feitos os agrupamentos 

espectrais. Estes foram realizados conforme a classe pré-determinada, ou seja, 

o treinamento das classes. Estes agrupamentos são denominados de “cluster”. 

Exemplo do resultado final da classificação não supervisionada para a área de 

estudo pode ser visualizado na Figura 05. 
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Figura 5: Mapa com resultado da classificação não supervisionada, anos de 1975.  

 

3.5.2 Processamento de Dados Vetoriais 

  

 Além do processamento de imagens, no trabalho foi utilizada a base de 

dados do MUBDG (loteamentos urbanos e glebas4) e documentos em forma de 

tabelas, com as informações a respeito da situação de regularização fundiária, 

de cada lote, das regiões em estudo.   

Para a realização do mapa temático dos loteamentos regulares e 

irregulares, foram importadas as informações de dados tabulares com a situação 

fundiária dos loteamentos da área em estudo, para o ambiente do Sistema de 

Informação Geografica (SIG), visando a sua espacialização. Em seguida, 

associou-se à tabela de atributo das classes temáticas da situação fundiária com 

os arquivos vetoriais dos loteamentos. O resultado desta operação gerou um 

                                                            
4 Gleba é a área de terreno que ainda não foi objeto de parcelamento regular, isto é, aprovado e registrado. Após o 

registro do parcelamento a gleba deixa de existir juridicamente, dando lugar aos lotes e áreas públicas dele 
decorrentes. http://cartoriosbr.com.br/5320/o-que-e-gleba/_ Acesso: 24/02/2016, às 16h36min.  

Fonte: Elaborado pelo 

autor. 
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total de 10 classes temáticas, a partir de 280 polígonos representativos das áreas 

de glebas, loteamentos, chácaras e áreas industriais.  

As áreas fundiárias foram divididas em dez classes temáticas: 1) sem 

informação; 2) parcelamento em processo de aprovação; 3) parcelamento 

aprovado pela Prefeitura de Goiânia, com publicação de decreto e com registro 

em cartório; 4) parcelamento aprovado pela Prefeitura com publicação de 

decreto e sem registro em cartório; 5) parcelamento aprovado por outra 

organização (Estado de Goiás, INCRA, outras prefeituras etc.), com registro em 

cartório; 6) parcelamento não aprovado por nenhuma organização pública, com 

registro em cartório; 7) parcelamento não aprovado por nenhuma organização 

pública, sem registro em cartório; 8) sem uso, áreas que representam a gleba; 

9) conjunto residencial e; 10) outros. A classificação do parcelamento em 

irregular ou clandestino está registrada na entidade “ocupações ilegais” (OCI).  

A verificação do parcelamento do solo e situações fundiárias legais, teve 

por base a espacialização destas informações a partir da elaboração do mapa 

da situação fundiária, constituída pela planta urbana dos loteamentos oriundos 

do Mapa Urbano Básico Digital de Goiânia (MUBDG), associada à tabela de 

atributos, de lotes e de áreas de assentamentos regulares, irregulares e em 

processo de regularização cedida pela SEPLAN, bem como das literaturas 

pertinentes. 

Para o refinamento das informações da densidade populacional, além das 

operações descritas acima, realizou-se um processo de cartografia de síntese, 

denominada dasimetria que é detalhada a seguir. 

 

3.5.3 Dasimetria  

 

A metodologia por dasimetria é uma alternativa de representação espacial 

de dados relativos a densidade demográfica e que comumente são 

espacializados pelo método coroplético, distribuído por unidades administrativas. 

 Segundo Bielecka (2005), mapas coropléticos5 por unidades 

administrativas dão a impressão de que a população está distribuída 

                                                            
5 As representações (mapas) coroplético: a palavra coroplético vem do grego choros (área) e pletos (valor). Nesse 

tipo de representação, diferentes valores são atribuídos a unidade de área. Os valores da série de dados a ser 
mapeada submetidos a um processo de classificação e as classes obtidas são representadas nos polígonos a elas 
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homogeneamente ao longo da unidade de área, mesmo quando partes da região 

são, na realidade, desabitada. Em síntese, a diferença está no fato de que, por 

dasimetria, retira-se as áreas não habitadas dentro dos polígonos de contagem 

básica, sejam eles do setor censitário, do bairro, ou de outra unidade areal que 

irão receber o número de habitantes.  

Assim, para delimitar as áreas não habitadas, utiliza-se de metodologias 

auxiliares (MORATO, 2004); nesse caso, o sensoriamento remoto, como já 

descrito, a partir do mapeamento de áreas verdes, corpos d’água, áreas livres 

de construção entre outras. 

 Nessa análise, o mapa dasimétrico foi obtido a partir da operação 

espacial em SIG, no qual foi realizada a combinação dos bairros que possuem o 

limite do perímetro urbano das três regiões em análise, com a área urbanizada 

propriamente dita, ou seja, a malha urbana habitada e extraída do 

Processamento Digital de Imagens, sintetizada no esquema da Figura 06. 

Figura 6: Esquema de obtenção da área urbanizada dos bairros das regiões Meia 
Ponto, Norte e Noroeste pelo método dasimétrico. 

                                                            
associados. Dessa forma, a representação coroplética é utilizada para fenômenos discretos uma natureza discreta. É 
importante salientar que, na representação de valores absoluto, esse tipo de representação e inadequado. Livro: 
Visualização Cartográfica e Cartografia Multimídia – Conceitos e Tecnologias / Cristhiane da Silva Ramos. – São 
Paulo: Editora UNESP, 2005. Il. 

Fonte: Elaborado pelo 
autor. . 
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Em síntese, toda a metodologia de análise da densidade partiu de quatro 

etapas básicas: (i) obtenção dos limites dos bairros da área em estudo; (ii) adição  

do quantitativo da população por bairro,  a partir do último censo demográfico 

(IBGE, 2010); (iii) extração da área urbanizada pelo PDI, eliminando as áreas 

onde não há presença de construção urbana (áreas não habitadas) e por fim; 

(iv) realizou-se a interseção do plano de informação dos bairros (shapefile) que 

contém o número de habitantes com a mancha da área urbanizada, proveniente 

do PDI, conforme o fluxograma da metodologia dasimétrica ilustrada na Figura 

07. 

Figura 7: Fluxograma da metodologia da dasimétrica.  

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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3.6 Aplicação de análises espaciais 

 

Toda a metodologia apresentada para a análise espacial dos dados 

censitários reveladores do desenvolvimento socioambiental das três regiões em 

estudo, estará pautada na análise exploratória de dados espaciais. A referida 

técnica possui como princípio norteador a mensuração da propriedade em 

análise e seu relacionamento com as propriedades vizinhas, levando em 

consideração a localização espacial do fenômeno em estudo (CÂMARA et al. 

2004, p.4).  

Desta forma, a análise exploratória, permite descrever a distribuição das 

variáveis em estudo, identificar observações atípicas não só em relação ao tipo 

de distribuição, mas também em relação aos vizinhos, buscando a existência de 

padrões na distribuição espacial dos elementos em análise, ou seja, a existência 

de áreas de cluster (ANSELIN, 1993). 

No decorrer desta etapa o emprego das técnicas computacionais de 

análise espacial, objetivará diagnosticar a partir da elaboração de diagramas e 

produtos cartográficos, a distribuição territorial da qualidade de vida urbana. Para 

tanto, a seleção dos indicativos de desenvolvimento socioambiental estará 

fundamentada nos Indicadores de Desenvolvimento Sustentável do Brasil, 

adotado pelo IBGE (2010) e de parâmetros indicativos da exclusão/inclusão 

social determinados por Genovez et al. (2007, p. 68) apud Almeida et al. (2007, 

p. 66) que determina o universo de utopias da autonomia de renda, 

desenvolvimento humano, qualidade de vida e equidade. 

Os indicativos têm como ponto de partida as dimensões sociais, 

econômicas e ambientais que se julgarem importantes para a caracterização 

geral da região, bem como a disponibilidade de dados censitários dos mesmos.  

Com o quantitativo de áreas verdes aferidos, busca-se levantar as 

informações referentes ao Índice de Área Verde por habitante, recomendado 

pela Organização Mundial de Saúde que é considerado como um dos 

parâmetros de qualidade ambiental urbana. 

Além de trabalhos em gabinete, realizou-se também trabalhos de campo, 

para a checagem do uso e cobertura do solo atual e levantamento dos principais 

aspectos e problemas socioambientais do recorte espacial em análise.  
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Na espacialização dos índices de exclusão/inclusão, visando a 

mensuração e cartografia destas variáveis, foi executada a interpretação dos 

índices de autocorrelação espacial, identificando áreas de cluster (agrupamento 

e padrões espaciais) da desigualdade socioambiental a metodologia está 

aplicado no capítulo 6. 

Em síntese, para a realização desses procedimentos metodológicos 

previstos, foram desenvolvidas as atividades de: 

a) Sistematização e estruturação das concepções teóricas envolvidas no 

trabalho; 

b) Verificação da evolução do uso e ocupação do solo, com foco na 

expansão da área urbanizada e no quantitativo de áreas verdes por habitante e 

por área construída; 

c) Mensuração e espacialização das variáveis significativas do processo 

de exclusão/inclusão social e dos indicadores de desenvolvimento 

socioambiental, tendo como ponto de partida as dimensões sociais, econômicas, 

ambientais e, tendo como resultado, os mapas e diagramas dispersão destes 

indicativos por setor censitário;     

d) Interpretação dos índices de autocorrelação espacial mapeados, 

identificando áreas de cluster (agrupamento e padrões espaciais) da 

exclusão/inclusão que são reveladores da desigualdade socioambiental, a 

discussão do método de Moran serão explicada no capítulo 6;  

f) Desenvolvimento de um sistema de indicadores socioambientais que 

seja facilmente aplicado e que possa refletir a real situação socioambiental do 

espaço urbano estudado;  

g) Conclusão do trabalho, analisando a importância e a funcionalidade da 

produção e análise espacial dos cartogramas elaborados para o planejamento 

das políticas públicas urbanas, nos fragmentos censitários analisados. 
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CAPÍTULO 4 

 

4. O Crescimento Urbano e a Questão Fundiária 

 

A partir da análise do histórico da ocupação urbana, Moysés (2004) 

observa que até a década de 60, houve um grande fluxo migratório em todo o 

território nacional, principalmente na região Centro-Oeste, com a criação da 

cidade de Goiânia e da capital do país, Brasília. Consequentemente, a população 

aumentou e estas duas cidades tiveram alterações no seu projeto inicial. O 

processo de expansão da cidade de Goiânia, fez surgir em suas bordas, novas 

expressões da cidade, que não refletiam em plenitude, o aspecto do 

planejamento concebido em sua criação. Tal situação, gerou diversos 

movimentos populares, em virtude da busca por moradia. 

Os dados ilustrados no gráfico da Figura 08, evidenciam que o primeiro 

grande salto no número de habitantes em Goiânia, ocorre entre as décadas de 

50 a 80. Nesse intervalo correspondente há 30 anos de observação, houve um 

grande fluxo migratório de famílias vindas do campo para a cidade e também, de 

outras localidades do país, atraídas pelas diversas oportunidades, que a capital 

ofertava, na ocasião. 

Figura 8: Gráfico do Crescimento Populacional de Goiânia – GO. 
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Tal informação pode ser completada a partir dos dados da Tabela 05 em 

que nota-se, entre as décadas de 50 a 70, que a taxa de crescimento 

populacional atinge o pico máximo, da ordem de 182,9%, em 20 anos. Esse fato 

pode ser explicado em virtude do surgimento dos primeiros loteamentos 

clandestinos ou irregulares, que fizeram aflorar os movimentos dos “sem-teto” 

em busca pela posse da terra.  

 

          Tabela 5: Evolução e taxa do crescimento da população de Goiânia 

Ano Habitantes 

Taxa de 
crescimento 
populacional 

em % 

1940 48.166 - 

1950 53.389 10,8 

1970 151.013 182,9 

1980 380.773 152,1 

1991 717.519 88,4 

2000 1.090.737 52,01 

2007 1.244.645 14,11 

2010 1.302.001 4,6 

2014 1.412.364 8,5 

2015 1.430.697 1,3 

Fonte: Elaborado pelo autor.  Dados do censo demográfico do IBGE e 

 Estimativas da População dos anos de 2014 e 2015. 

 

 
A partir dos movimentos sociais dos “sem-teto”, iniciou-se a apropriação 

de espaços vazios na cidade de Goiânia, principalmente nas regiões Norte, 

Noroeste e Meia Ponte. Como consequência, surgiram os loteamentos 

clandestinos e a especulação imobiliária que perpetuam até os dias atuais 

(MOYSÉS, 2004), 

Na década de 90, o Estado interveio, de maneira sistemática, no controle 

destes movimentos de luta pela moradia. Esta intervenção ocorreu mediada pela 

compra de áreas, até então invadidas e não invadidas, para a construção de 

conjuntos habitacionais de padrão popular.  

De acordo com Moysés (2004), ao adquirir estas terras, o poder público 

inicia o cadastramento das famílias que já estavam nas áreas de posse, se 

posicionando como instrumento regulador destes movimentos. Assim, o Estado 

começou a ofertar infraestrutura mínima, com a abertura de ruas e de redes de 
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energia elétrica, além das denominadas moradias de padrão popular, contento 

um quarto, sala/cozinha e banheiro. 

Ainda segundo o autor op. cit.  (2004, p. 172), o Estado passa a assumir 

a função de regularizador da situação das famílias nas áreas de posse, 

adquirindo a imagem do principal responsável em tornar estes assentamentos 

humanizados. O Estado, como agente de regulamentação destas áreas, passa 

a apresentar-se como o principal solucionador das demandas de moradias, 

porém, com o objetivo principal de promover um governo populista e eleitoreiro, 

sem observar a legalidade destas ações. 

 

4.1 Adensamento populacional 

 

O padrão de crescimento e consolidação das regiões em estudo foi 

analisado a luz da densidade demográfica, que influencia diretamente na forma 

de apropriação do espaço urbano. Para tanto, a análise da densidade 

demográfica foi produzida com referência na prática de dois métodos de 

elaboração de mapas de densidade demográfica, o dasimetrico e o coroplético, 

detalhados no capítulo 3.  

Assim, para efeito de comparação, apresentam-se as Figuras 09 e 11, 

ambas produzidas a partir do recorte espacial dos bairros formadores das três 

regiões em análise. Como resposta, as regiões que apresentaram maior 

densidade demográfica, revelam que os bairros Residencial Itamaracá, 

Loteamento Panorama Parque, Residencial Jardim Guanabara, Urias 

Magalhães II e Residencial Felicidade, se destacam em relação aos demais
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Figura 9: Densidade demográfica coroplético bairros e glebas.

/

Fonte: Elaborado pelo autor.  

Elaborado  
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Da Figura 09, observa-se ainda, que existe uma concentração 

populacional na região noroeste, preferencialmente junto aos bairros que sofrem 

influência direta da Rodovia GO-070, saída para Inhumas. Tal fato pode ser 

exemplificado pela elevada densidade demográfica dos bairros Vila Mutirão I, II 

e III, Conjunto Primavera e Residencial Green Park, no (anexo 01) traz a 

identificação de cada bairro. Nessa porção, foram criados alguns bairros por 

iniciativa da Prefeitura de Goiânia e do Governo do Estado de Goiás, onde 

assentaram-se inúmeras famílias em moradias populares de baixo padrão, nas 

Vilas Mutirão I, II e III, sem nenhuma infraestrutura que atendesse as demandas 

da população. 

Na porção leste próximo à BR 153, identificou-se alguns bairros com 

densidade significativa: Jardim Guanabara I, II e III, Residencial Guanabara e 

Vila Felicidade. O Jardim Guanabara, nas suas várias etapas de implantação é 

uma das ocupações mais antigas da cidade de Goiânia. Em contraponto, o 

residencial Vila Felicidade, somente teve seu decreto aprovado em 1997. Já a 

sudoeste da Região Meia Ponte, destacam-se o Panorama Parque e o 

Residencial Itamaracá, que tiveram o seu decreto de criação aprovado nos anos 

de 1997 e 2004, respectivamente. Nesse período, esse bairro vivia isolado por 

fazendas que criavam gados bovino, de corte e leiteiros.  

Análise semelhante pode ser estendida para o Setor Perim, Jardim 

Balneário Meia Ponte e Setor Finsocial. Esse último, devido às invasões, 

apresenta estrutura urbana precária com ruas não planejadas de difícil acesso. 

O mapa de uso e cobertura da terra, proveniente do PDI da ortofoto de 

2011, para a elaboração do mapa dasimétrico, permitiu a priori, uma visão geral 

e quantitativa das condições do adensamento urbano, áreas verdes e espaços 

vazios, das três regiões em análise.  

A partir desta visualização, ilustrada na Figura 10, identificou-se que a 

área edificada é mais densa na Região Noroeste, com vazios caracterizados 

como urbano não edificado na Região Norte e em parte da Região do Meia 

Ponte. O vazio da Região Norte é delineado por áreas de glebas, especialmente 

localizadas nas proximidades do aeroporto de Goiânia. 
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Figura 10: Mapa do uso e ocupação, classificação da fotografia aérea de 2011.                                                                                Fonte: elaborado pelo autor. 
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Da quantificação destes dados, apresentados na Tabela 06, verificou-se 

que a área urbana não edificada ocupa a maior parcela, 60,1312 km², o que 

correspondeu a 55,67% da área em estudo, seguida pela área urbana edificada 

que ocupa 28,5688 km2, ou seja, 26,45%. Quanto a área de verde urbano 

(vegetação), está ocupa 19,3213 km², perfazendo um total de 17,98%. 

 

     Tabela 6: Dados quantitativos do uso e cobertura da terra. 

     Fonte: Estimado pelo autor.  

 

É importante mencionar, que o método coroplético é um parâmetro 

subjetivo, que estima a densidade populacional, no meio urbano segundo as 

unidades espaciais definida pelo IBGE. No entanto, a distribuição espacial da 

população pode ser reavaliada de maneira mais fidedigna, quando empregados 

métodos, a exemplo do dasimétrico, que tem como pré-requisito a confecção do 

mapa de uso e ocupação do solo, para a distinção das áreas que apresentam-

se efetivamente ocupadas.  

Como resultado, a principal diferença observada entre os dois métodos, 

foi a partir da redução da área efetivamente habitada, e consequente, aumento 

da densidade demográfica, no método dasimétrico. Dito de outra forma, foi 

possível analisar que a densidade demográfica mínima aumentou, de 18 

hab./km² para 398,24 hab./km², devido ao fato de que a área efetivamente 

ocupada, diminuiu. Isso ocorreu também para a área de densidade máxima que 

subiu para 48.007 hab./km² para 56.446,97 hab./km². Tal comparação fica mais 

evidente ao observar a Figura 11, a seguir.      

 

Classe de Uso Áreas (km²) 
% 

Áreas 

Verde Urbano 19,3213 17,89% 

Área Urbana não 
Edificada 

60,1312 55,67% 

Área Urbana Edificada 28,5688 26,45% 

Área Total 108,0213 100% 
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. 

Figura 11: Mapa de densidade demográfica: método dasimétrico. 

Elaborado  

Fonte: elaborado pelo autor
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Por fim, para exemplificar a aplicação das metodologias de densidade 

demográfica analisou-se o caso do bairro Parque das Flores Figura 12, localizado 

na porção central da área em estudo, Região Noroeste, no (anexo 01) traz a 

identificação de cada bairro. O mesmo, foi o bairro que apresentou a maior diferença 

entre as densidades de “bairro”, classificada pela área real de habitação. 

 

Figura 12: Mapa do Setor Parques Flores, densidade demográfica pelos, 12 A Método 
Coroplético, Métodos Dasimetrico 12 B. 

 

Assim, como observado na Figura 12-A ao se realizar a espacialização pelo 

método coroplético, a população estava distribuída por todo o referido bairro e 

ocupava uma área de 0,98 km², resultando em uma densidade de 2.852 hab./km². 

Ao fazer a equivalência entre a população e o total de área realmente habitada, 

Figura 12-B, identificou-se vazios urbanos, arruamentos, praças, lotes baldios e 

áreas verdes, que totalizaram juntas uma área de 0,63 km², contabilizando, portanto, 

uma área efetivamente habitada de apenas 0,35 km², que contribui para elevar a 

densidade demográfica para 8.142 hab./km². 

 

 



 

 

81 
 

4.2 Periodização do Processo de Estruturação do Espaço Urbano         

 

No que diz respeito à periodização para o processo de estruturação do 

espaço urbano, foi verificado que o adensamento populacional e o desenvolvimento 

da urbanização nas regiões Norte, Noroeste e Meia Ponte ocorreram a partir da 

segunda metade da década de 70, evidenciado na produção de conjuntos 

habitacionais, vilas e loteamentos implantados pelo Estado.   

Segundo Moysés (2004, p. 22), a ocupação das regiões citadas ocorreu a 

partir da invasão da Fazenda Caveirinha e se concretizou com a ocupação da 

Fazenda São Domingos. Além disso, observou ocupação de várias chácaras de 

recreio, parceladas de forma clandestina e irregular. Diversos fatores determinaram 

a expansão da linha que separava o urbano do rural que compreendia a dinâmica do 

uso e cobertura do solo, os danos ambientais e seus agentes envolvidos e, a 

evolução dos loteamentos.  

Neste contexto, é importante recorrer às afirmações de Adão (2008, p. 7) 

que explica como se criaram os mecanismos legais para o uso de “classe” da terra, 

com uma composição sócio-política ou seja, para submeter o uso social da terra aos 

interesses das classes envolvidas. Isto fez com que surgisse uma diferenciação 

social no parcelamento do solo em Goiânia: os loteamentos para as pessoas de alto 

poder aquisitivo com a infraestrutura custeada pelo poder público e outros, 

geralmente sem com infraestrutura deficitária, para atender às pessoas de média e 

baixa renda.  

Neste sentido, Adão (2008, p. 13), afirma que é importante entender a 

formação da cidade como um embate entre diferentes forças sociais, o que 

converge, segundo ele, com a perspectiva de uma série de teorias que encerram o 

“paradigma do conflito”. 

Além do exposto acima, o processo de ocupação na região em estudo revela 

o padrão de parcelamento do solo urbano, que pode ser acompanhado a partir da 

expansão da malha urbana da área em análise. A Figura 13 demostra o processo 

de evolução do parcelamento do solo urbano, dos setores em estudo, entre 1975 a 

2015, no (anexo 01) traz a identificação de cada bairro. Neste recorte, foi verificado 

um padrão desordenado de parcelamento do solo, em que os bairros tendem a 

distanciarem um dos outros, gerando vazios urbanos, além de causar o isolamento 
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entre eles. Tal fator revela a lógica dos mercados imobiliários, no que tange as 

reservas de terra, para a valorização.  

No ano de 1975, representado na Figura 13 - Mapa A, identificou-se a 

existência de apenas alguns fragmentos de áreas urbanizadas, concentradas na 

região do Meia Ponte e a Sudeste da Região Norte que juntas somavam 18,72 km², 

equivalente a 17,18% do total da área. Este índice representava um quantitativo de 

10 bairros, como por exemplo, o Balneário Meia Ponte, Recreio São Domingos, Urias 

Magalhães, Santa Genoveva, Jardim Guanabara e Campus da UFG, dentre outros, 

que contribuíram na consolidação do desenvolvimento urbano da região. 

Porém nos anos subsequentes, notou-se o crescimento gradativo da malha 

urbana e, em 1985 Figura 13 - Mapa B a área urbana na região atingiu 22,24%, o 

equivalente a 24,23 km² da área total. 
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  Figura 13: Mapa da Evolução Urbana 1975 a 2015.  Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Já no ano 1995, a área urbana ocupava 40,49 km², concomitantemente ao 

adensamento de loteamentos na Região Noroeste, responsável pelo maior número 

de assentamentos, conforme ilustrado na Figura 13 - Mapa C. Com isso, 

contabilizou-se um total de 42 loteamentos, sem considerar as glebas. Vale ressaltar 

que estas regiões já apresentavam uma melhora significativa na infraestrutura, que 

beneficiou os empresários dos setores imobiliários, com a valorização dos vazios 

urbanos. 

Destaca-se neste periodo a ocupação dos bairros: Jardim Curitiba, Morada 

do Sol, Bairro da Vitória, Tremendão, Boa Vista, Floresta e Conjunto Primavera. 

Nesse sentido, Moysés (2001) afirma que alguns destes bairros foram viabilizados 

na zona rural do municipio de Goiânia à revelia da legislação que estava em vigor, 

pois a mesma previa que o parcelamento só ocorreria em zonas urbanas. 

Na sequência do desenvolvimento habitacional das regiões em análise, no 

ano de 2005, identificou-se a consolidação da ocupação nas Regiões Noroeste e 

Norte, em que o crescimento foi da ordem de 19,39% em relação ao crescimento em 

1995. Trata-se dos loteamentos no Setor Mansões do Campus, Chácara Samambaia 

e Condomínio Elza Fronza Figura 13 - Mapa D. Além destes, surgiu o Loteamento 

Parque dos Cisnes. Observou-se a manutenção de espaços vazios na porção central 

da Região Norte no intuito de fomentar a especulação imobiliária nessa parte da 

cidade. 

Já no ano de 2015, a maior evolução urbana ocorreu na parte central da 

Região Norte, nas áreas outrora inabitadas, onde se deu a consolidadação da 

ocupação na Região Noroeste e o surgimento de bairros mais distantes, dos quais 

destacam-se aqueles localizados no extremo da área em estudo, como: Cidade 

Universitária, Setor Caraíba e Residência Privê Pindorama, visualizados na Figura 

13 - Mapa E.   

Além do exposto na Figura 13, observou-se ainda a ocupação mais efetiva 

no extremo Leste da Região Norte, evidenciada pelos bairros João Paulo II e Vale 

dos Sonhos I e II. No caso destes bairros, Corrêa (2010) relatou o encurtamento da 

distância entre as pessoas de maior poder aquisitivo que habitam no condomínio 

horizontal Aldeia do Vale e o as pessoas de baixa renda que vivem irregularmente 

nos setores Vale dos Sonhos I e II. Para finalizar, fica constatado que praticamente 

73,94% da área em estudo, está preenchida pelas ocupações urbanas. 
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4.3 Supressão do Verde Urbano 

 

Uma das consequências da expansão urbana é a redução de áreas verdes. 

O processo de urbanização em Goiânia e nas regiões em análise, não foi diferente, 

concomitante ao surgimento de seus loteamentos, observa-se a supressão da área 

de vegetação, caracterizada nesta pesquisa como verde urbano.  

Na Figura 14 - Mapa A, nota-se que no ano de 1975, a área verde cobria 

37.39 km² e representava cerca de 34,32 %, da área total em estudo. Dessa forma, 

mesmo utilizando imagens de média a baixa resolução espacial, para o mapeamento 

da vegetação, evidencia que as regiões em análise possuíam uma ampla parcela de 

verde urbano. Já para o ano de 1985, a sua redução foi bem significativa, 

principalmente na Região Noroeste, conforme ilustra a Figura 14 - Mapa B.  
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Figura 14: Mapa da Supressão do verde de 1975 a 2015. Elaborado pelo: autor  
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Em uma comparação da figura anterior com a Figura 14 - Mapa C, 

percebe-se novamente uma redução da área verde. Contudo, a redução do 

verde urbano foi maior entre os anos 1995 a 2005, com uma redução de 51,05%, 

representando assim, o maior valor acumulado de supressão do verde urbano 

dos períodos analisados, Figura 14 - Mapa D.   

Da análise entre os Mapas D e E da Figura 14, é possível constatar uma 

supressão expressiva da vegetação, principalmente nas Regiões Noroeste e 

Meia Ponte. Nessa última região restaram apenas três fragmentos de vegetação, 

estimados em 28,75%. Contudo, o destaque é dado a importância da 

manutenção da área verde, na porção sudeste da Região Norte, onde consta-se 

apenas alguns fragmentos de mata ciliar ao longo do Ribeirão João Leite e de 

pequenas áreas verdes, no Setor Jaó. 

Por intermédio do mapeamento da supressão do verde urbano, foi 

possível constatar ainda, que no ano de 2015, apenas 8,19 % da área em estudo 

está recoberta por vegetação. Paralelamente a esta supressão, surgem novos 

empreendimentos imobiliários, a fim de atender os vários segmentos da 

sociedade. Desse modo, observa-se uma correlação direta entre o aumento da 

área urbana e diminuição da área de vegetação.  

O gráfico da Figura 15, vem corroborar para tal análise. É observada 

que a relação crescimento urbano versus supressão do verde urbano é 

inversamente proporcional. O crescimento urbano no ano e 1975 foi de 17,18%, 

com a área de verde urbano neste mesmo período, de 34,32%. Para o ano de 

1990 foi verifica uma supressão do verde urbano relativamente significativa, com 

o crescimento da malha urbana, superando a área do verde urbano de maneira 

irreversível.  
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 Figura 15: Correlação do crescimento da área urbana versus supressão do verde 
urbano. 

Nos anos posteriores a 1990, a supressão do verde urbano, passa a ser 

proporcionalmente inferior ao crescimento da malha urbana, chegando em 2015, 

a representar somente 8,19% da área total. Na correspondência, o crescimento 

da malha urbana, ultrapassava, cerca de 73% da área. Deve-se considerar aqui, 

que as resultantes das condições ambientais, são necessárias ao 

desenvolvimento sustentável e equilibrado de uma cidade. Assim, a partir dos 

mapas confeccionados, sintetizou as informações da evolução da área urbana, 

e a redução do verde, conforme mostra a Tabela 07. Neste contexto, vale 

ressalta, que foram criadas a APA nas periferias, isto contribuiu para que, a 

supressão do verde urbano não fosse maior.  

 

Tabela 7: Dados quantitativos da alteração na área em estudo. 

Fonte: Cálculos realizado pelo autor, a partir da Classificação a imagens Landsat. 

 
Área 
Total  
Km² 

Data 
Área 

Urbana  
km² 

Área 
Urbana  

%  

Área  
edificada 

Km² 

Área não 
edificada 

%  

Vegetação  
Km² 

Vegetação  
%  

Área 
de 

Estudo 
108.94 

1975 18,72 17,18 52,83 48,49 37,39 34,32 

1985 24,33 22,33 54,78 50,28 29,83 27,38 

1995 40,49 37,17 42,87 39,35 25,58 23,48 

2005 61,69 56,63 34,73 31,88 12,52 11,49 

2015 80,45 73,85 19,57 17,96 8,92 8,19 
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Figura 15: Correlação do crescimento da área urbana versus supressão do verde urbano. 
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De acordo com os dados apresentados na Tabela 07, para o ano de 

1975 a área urbana era de 18.72 km² e a área de vegetação de 37.39 km². Na 

década seguinte a área urbana aumentou em 5.61 km² enquanto a vegetação 

reduziu em 7.56 km². Estes dados sugerem que nem toda área desmatada, entre 

a década 1975 e 1985, foi ocupada por área urbana consolidada, ou seja, 

somente parte dela foi usada e a outra pode ter ficado para fins reservas, de 

especulação imobiliária.  

No período de 1995 a 2005 o crescimento da área urbana atingiu 21,20 

km², este foi, o maior salto do crescimento urbano de todos os períodos 

analisados. É igualmente importante referir, que este mesmo período foi também 

o de maior retirada da vegetação, que atingiu, 11.99 km². Já o ano de 2015 a 

área urbana continuou a crescer, em uma extensão de 18,76 km².  

Além do exposto acima, foi também identificada na classificação que 

52,82 km² são chamadas de áreas convertidas, nelas estão contidas pastagens, 

agricultura, solo expostos e áreas não identificadas, que são potencialmente 

áreas de expansão para a urbanização.  

Na Figura 16 estão apresentados os mapas de uso e ocupação do solo, 

compreendidos entre período de 1975 e 2015 das regiões: Norte, Noroeste e 

Meia Ponte, no Município de Goiânia.   
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Figura 16: Mapa de uso e ocupação no período de 1975 e 2015 nas regiões. Elaborado pelo: Autor 
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4.4 Parcelamento da terra e situação fundiária  

 

A legislação do parcelamento da terra no país é ampla e foi definida no 

final da década de 1970, através da Lei Federal nº 6.766, de 19 de dezembro de 

1979, que dispôs sobre o parcelamento do solo urbano. Esta Lei atribuiu aos 

Estados, Distrito Federal e Municípios o poder de estabelecer normas 

complementares para adequar à Lei as peculiaridades regionais e locais. 

A Lei Federal nº 6.766 defini a estrutura básica do parcelamento nas 

zonas habitacionais, das quais destaca-se as soluções para esgotamento 

sanitário. Além disso, a referida Lei proíbe o parcelamento do solo, em áreas de 

terrenos alagadiços e áreas de preservação ecológicas. 

Além da Lei Federal nº 6.766, observou-se a regulamentação dos artigos 

182 e 183 da Constituição Federal, através da Lei nº. 10.257 de 10 de julho de 

2001, Estatuto da Cidade (BRASIL, 2001). Esta Lei estabelece as diretrizes 

gerais da política urbana, tem por objetivo o ordenamento do pleno 

desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, 

mediante seis diretrizes, das quais destacam-se a garantia da cidade 

sustentável, a gestão democrática, a cooperação entre os poderes políticos 

instituídos, o planejamento, a oferta de equipamentos urbanos, a ordenação e o 

controle do uso do solo urbano (BRASIL, 2001). 

Contudo, antes mesmo da promulgação dessa legislação destaca-se a 

Lei Complementar nº. 031, de 29/12/1994, que dispõe sobre o uso e a ocupação 

do solo nas Zonas Urbana e de Expansão Urbana do Município de Goiânia. 

Nessa estão estabelecidas as espécies de zonas e já foram descritas nesse 

trabalho. 

Pelo que se depreende da principal legislação do país, no caso das 

regiões em estudo, especialmente a Região Noroeste, destoam e se revelam 

conflituosas, pois como mencionado, a ocupação ocorreu em áreas fora da zona 

urbana e da expansão planejada. Nesse sentido, Moysés (2001, p. 9) é bem 

enfático quando afirmar que:  

1) “o espaço da Região Noroeste de Goiânia era, na sua 
totalidade, zona rural, portanto não adequado ao parcelamento 
urbano; 2) a legislação sobre parcelamento (Lei nº 4.526, de 
31/12/71) que estava em vigor, era de caráter restritivo ao 
parcelador, na medida em que exigia a implantação de infra-

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2010.257-2001?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2010.257-2001?OpenDocument
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estrutura, exigência está válida tanto para o poder público 
quanto para a iniciativa privada”.  

 
O Estado, como regulador e ordenador do uso do solo permitiram, sob 

alegação de resolver os problemas de moradia, a segregação socioespacial a 

partir da ocupação de áreas fora do perímetro urbano da cidade. Com isso, não 

se observou a ação penal contra o Estado, como prever a Lei Federal nº 6.766. 

Como efeito para alcançar seu objetivo o poder executivo fez aprovar a Lei nº 

6.063, de 19/12/83, que de acordo com Moysés (2001), tal aprovação, criou as 

condições institucionais necessárias, que possibilitaram legalizar as ações 

passadas e futuras do governo.  

Nesse contexto merece destaque a forma de atuação do Estado, que foi 

perversa, pois “primeiro criava-se o fato, forçando a sua implantação, depois se 

tramitava o processo nos órgãos técnicos da Prefeitura, sob pressão do governo 

do Estado, em busca de legalização” (MOYSÉS, 2001, p. 9). 

Ainda segundo o autor op. cit. (2001), o que o poder público municipal 

queria com essa lei “era disciplinar as ações do governo estadual, que atuava no 

espaço urbano da cidade, em especial na Região Noroeste, à revelia da 

legislação em vigor” (MOYSÉS, 2001, p. 10). Além disso, contrariou as diretrizes 

do planejamento da cidade de Goiânia que foi elaborada pelo Instituto de 

Planejamento (IPLAN), que hoje é a atual Secretaria Municipal de Planejamento 

(SEPLAM). 

Este fenômeno protecionista e de inobservância à legislação se 

caracterizou como política populista6, que não observavam a legislação e a 

gestão democrática. Ouvia apenas em partes os envolvidos, negligenciando a 

população, ou seja, contrariando em todo, a legislação vigente. Além disso, 

identificou-se a contrariedade do planejamento instituído pelo IPLAN, de forma 

que os assentamentos foram implantados de maneira desordenada, já que os 

equipamentos urbanos foram instalados após o processo de ocupação 

consolidada.  

Nesse meio tempo a população sofreu com falta de estrutura, agravando 

os problemas de segurança, de saúde pública e de circulação a partir da 

                                                            
6 Segundo Moysés (2001, p. 10) “essas pressões, justificadas através de um discurso em defesa 
da população pobre, assumiam um forte caráter populista, o que assegurava aos respectivos 
governos, em contrapartida”.  
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configuração dos territórios segregados. Para Moysés (2001), tal fato afastou a 

população de baixa renda, das regiões que já estavam servidas de aparatos 

públicos necessários à sobrevivência e dignidade, de seus moradores.  

 Desta forma o chefe do Poder Executivo sancionou a Lei nº 6.063 de 19 

de dezembro de 1983, aprovada pelo Poder Legislativo que instituiu em Goiânia, 

por ato próprio, do parcelamento destinado à urbanização, sendo dispensada a 

aplicação, quando for o caso, das disposições da legislação municipal pertinente. 

A Lei é clara em definir “por urbanização especifica os empreendimentos que se 

destinam ao assentamento de população de baixa renda, com predominante 

interesse social, e cuja competência exclusiva de promoção e execução é do 

Poder Público Estadual ou Municipal” (GOIÂNIA, 1983). 

Além disso, os empreendimentos referidos visavam duas formas de 

tratamento: 1°) o parcelamento de glebas destinadas ao assentamento da 

população de baixa renda e;  2°) a regularização dos parcelamentos já 

consolidados e caracterizados como urbanização especifica pelo órgão 

municipal competente e com existência comprovada por este órgão, até 30 de 

outubro de 1983 (GOIÂNIA, 1983).  

Sustentada por esse conjunto de legislações a ocupação se consolidou. 

No período mais recente surge novos aparatos legais para disciplinar a forma de 

parcelamento do solo urbano. Nesse sentido destaca-se a Lei 7.042 de 

dezembro de 1991, que dispôs sobre os Planos Urbanísticos Integrados. Está lei 

soma às demais e cria uma nova zona de uso na cidade, aplicada ao:  

 
...parcelamento do solo destinado à formação de núcleo 

diversificado de unidades habitacionais singulares e coletivas 
com previsão de áreas de comércio e serviços, hotelaria, 
atividades educacionais, áreas institucionais, ambientais, 
centros de convenções, empresariais ou outros compatíveis, e 
outras áreas para equipamentos urbanos e/ou comunitários 
(GOIÂNIA, 1991, s.p.). 

 

Mais recentemente, aplica-se a Lei Complementar 246 de 29 de abril de 

2013, que alterou a Complementar nº 171 de 29 de maio de 2007 e que dispõe 

do Plano Diretor e do processo de Planejamento Urbano do Município de 

Goiânia, já descrita neste trabalho.  

Além da legislação do parcelamento, nota-se as orientações básicas do 

Centro de Apoio do Meio Ambiente e Urbanismo do Ministério Público do Estado 



 

 

94 
 

de Goiás. Das orientações constam as etapas do pedido de parcelamento do 

solo urbano, os prazos e a fundamentação legal.  

Como resultado do parcelamento da terra e da situação fundiária legal 

estruturou-se o mapa da Figura 17. Este mapa ilustra a atual questão de 

regularização fundiária, no recorte espacial em análise, demostrando que apesar 

do esforço do Estado, a partir da década de 90, tal situação até hoje não está 

totalmente resolvida. Ainda são verificadas algumas glebas de parcelamentos 

não aprovados, por nenhuma organização pública, com ou sem registros em 

cartório. 
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Figura 17: Situação fundiária da área de estudo, localização dos loteamentos regulares, irregulares e em processo de regularização.                                                         
Fonte: Elaborado pelo autor 
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De modo geral constatou que no período em análise (ano base 2016), 

haviam 313 loteamentos na área em estudo, desses apenas 47,6% em situação 

regular, confirmada junto a prefeitura de Goiânia e aos cartórios de registro de 

imóveis. Além disso, 8 loteamentos estão aprovados pela Prefeitura mas sem 

registro em cartório e, apenas um loteamento encontra-se em aprovação junto à 

SEPLAM. 

Nesse sentido, identificou-se 118 glebas Tabela 08, que segundo a 

Prefeitura de Goiânia, são imóveis na Macrozona Construída ou nas Macrozonas 

Rurais, oriunda de desmembramento de fazendas, que ainda não foi objeto de 

parcelamento. Incluí nessa classe os conjuntos residenciais, compostos de 

grupamento de unidades habitacionais unifamiliares, geminadas, seriadas, 

coletivas ou ainda, mistas entre si, em edificações contínuas ou não, podendo 

formar vias particulares de acesso interno, com ou sem ocorrência de 

loteamento, aprovado conforme Lei Específica. 

 

Tabela 8: Situação fundiária na área em estudo 

Situação 
Região  

Noroeste  
Região 

Meia Ponte 
Região 
Norte 

Total 

Sem informação 2 -- 5 7 

Parcelamento em processo de 
aprovação pela Seplam. 

-- -- 1 
1 

Parcelamento aprovado pela 
Prefeitura de Goiânia, com 
publicação de decreto e com 
registro em cartório; 

42 60 41 

143 

Parcelamento aprovado pela 
Prefeitura de Goiânia, com 
publicação de decreto e sem 
registro em cartório 

7 -- 1 

8 

Parcelamento Aprovado por 
outra organização (Estado de 
Goiás, INCRA, outras 
prefeituras etc.), com registro 
em cartório 

2 -- 4 

6 

Parcelamento não aprovado 
por nenhuma organização 
pública, COM registro em 
cartório 

1 -- -- 

1 

Parcelamento não aprovado 
por nenhuma organização 
pública, sem registro em 
cartório 

3 7 17 

27 
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Sem uso -- 1 1 2 

Gleba, Conjunto Residencial, 
outros casos, A classificação 
do parcelamento em irregular 
ou clandestino está registrada 
na entidade OCI (Ocupações 
Ilegais) 

32 48 37 

118 

Total  87 116 107 313 
Fonte: Prefeitura Municipal de Goiânia. Elaborado pelo autor. 

 

É verificado ainda, que a ocupação do espaço urbano no contexto das 

regiões em análise, está atrelada às grandes áreas abandonadas na periferia da 

cidade, que mais tarde foram incorporadas à paisagem urbana definitivamente, 

como um novo marco da luta pelas terras urbanizadas. Neste processo de 

estruturação do espaço urbano, cabe resgatar a evolução dos loteamentos 

urbanos, dentro de um recorte temporal por décadas, que vária de 1950 até o 

ano de 2015 Figura 18.  

Da Figura 18, pode-se observar que na década de 1950 existiam na 

região apenas 30 loteamentos, evoluindo, na década de 1960, para 41 

loteamentos. Em 1980 é verificado o surgimento de mais 13 novos loteamentos 

e, na década de 1990, mais 36 loteamentos. 

 Para o ano de 2000, contabilizou-se um total de 88 novos loteamentos. 

Foi nesta década que a população de Goiânia ultrapassou a marca de um milhão 

de habitantes, com uma taxa de crescimento expressiva da ordem de 52,01%, 

em relação a década anterior. Já o ano de 2015, foi marcado pelo pico do 

surgimento de novos lotes, apresentando um total de 95 novas áreas. Vale 

ressaltar, que neste levantamento não estão incluídas as glebas e áreas 

públicas.  
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Figura 18: Evolução do número de loteamentos de 1950 a 2015, nas Regiões Norte, Noroeste e Meia Ponte.          Fonte: Elaborado pelo autor 
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Queremos reforçar a questão da problemática da informalidade do 

parcelamento da terra. Em trabalhos feitos in loco (Figura 19), ficou bem 

evidente que os assentamentos informais localizados nas regiões em análise, 

por sua própria natureza, se formam sem a observância de qualquer norma de 

padronização urbanística. Este fato resulta nos espaços de baixa qualidade 

urbana e paisagística, onde é comum as ruas estreitas, com vias e calçamentos 

sem um padrão geométrico mínimo, que permeiam a adequação da instalação 

de aparatos públicos, para o uso da própria população. Como resultante, sua 

infraestrutura é bastante precária e alvo de protestos dos habitantes e de 

manchetes na mídia, impressa e televisiva. 
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  Figura 19: Mapa que apresenta distribuição dos locais onde realizou-se as visitas de campo das análises fundiárias. Elaborado pelo: Autor 
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No (Quadro 1) estão descritas as situações fundiárias, dos pontos de 

maior relevância, das três regiões em estudo, no (anexo 01) traz a identificação 

de cada bairro. Nestes pontos foram realizadas as visitas in loco, com o objetivo 

de colher informações que serviram para validar a presente pesquisa. Para 

realização do trabalho de campo foram utilizados um GPS Garmin eTrex com 

interface aprimorada, informatizado e com recursos de mapeamento ampliados, 

para a coleta dos pontos, que posteriormente foram espacializados, além de uma 

câmara fotográfica digital Sony Cyber-shot DSC-W730, com 16 Mb de pixel, usou 

também um modelo de planilha para coleta de informações de campo que 

encontra no (anexo II).  

 

 

Quadro 1. Análise da situação fundiária na área em estudo 

 

 

 

 

 

 

Nome do bairro: 
St. Vale dos 

Sonhos  

Situação: 
Loteamento 

irregular 

Coordenadas: 
X: 690992 Y: 8164101 

Região: Norte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Local: Parque Natural Municipal 
Robinho Martins Azevedo. Área 
com vegetação remanescente 
densa e várias espécies nativas, 
que funciona como regulador 
térmico da região. Neste Setor 
concentra uma grande densidade 
populacional, composta de 
moradias de baixo padrão social. 

Condições socioespaciais: os 
loteamentos no entorno do 
parque possuem infraestrutura 
básica com o fornecimento de 
água, iluminação pública, 
transporte público, escolas, 
creches e asfalto. Existe a 
presença de pequeno comércios 
e supermercados no setor. 

Descrição: O Parque Natural, 
possui playground, pista de 
caminha, bancos, lixeira, porém é 
bem visível a ausência de 
manutenção e iluminação.  É 
verificada também falta da limpeza 
pública com presença de entulho e 

lixo no parque. 
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Nome do bairro: 
St. Jaó 

Situação: 
Loteamento 
regular 

Coordenadas: 
X: 688973 Y: 81582789 

Região: Norte 

  

 

Local: Praça Santa Cruz, com 
harmonização paisagística bem 
visível e manutenção permanente.  

Condições socioespaciais: 
está localizada em um dos 
setores mais nobres da cidade, 
moradias de elevado padrão 
econômico, policiamento na 
praça 24 horas, equipada com 
comércios (lojas, quiosques e 
lanchonetes). 

Descrição: praça bem estruturada 
e organizada com presença de 
equipamentos público: playground, 
pista de caminha, lixeiras, ruas bem 
sinalizadas e bem arborizadas.  
 

 

Nome do bairro: 
St. Jaó 

Situação: 
Loteamento 

regular 

Coordenadas: 
X: 688781 Y: 8158148 

Região: Norte 

 

 

 

Local: Parque Beija Flor, com 
ampla área de lazer. Manutenções 
periódicas.  Via de fácil acesso, há 
5 km do centro de Goiânia. 

Condições socioespaciais: está 
localizada em um dos setores 
mais nobres da cidade, moradias 
de alto padrão econômico, 
policiamento na praça 24 horas, 
equipada com comércios (lojas, 
quiosques e lanchonetes). 

Descrição: parque com lago 
artificial e com infraestrutura de 
equipamentos público: 
playground, pista de caminha, 
lixeiras, ruas bem sinalizadas e 
bem arborizadas.  
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Nome do bairro: 
St. Vale dos 

Sonhos 

Situação: 
Loteamento 

irregular 

Coordenadas:  
X: 691396 Y: 8164022 

 
Região: Norte 

 

  
Local: Praça da Liberdade, sem 
nenhuma estrutura paisagística.  É 
a única praça para atender a 
população local, sendo verificada a 
presença de pequenos comércios e 
supermercados no setor.  

Condições socioespaciais: 
possui infraestrutura básica com o 
fornecimento de abastecimento de 
água, iluminação pública, 
transporte público, escolas, 
creches e asfalto.  Setor de grande 
densidade populacional. 

Descrição: Praça mal estruturada 
com a presença de alguns 
equipamentos públicos sem 
manutenção pública como: 
playground, pista de caminha e 
campo de futebol sem gramado. É 
visível a escassez paisagística e 
arbórea no setor. 

 

 

Nome do bairro: 
St. Gentil 
Meireles  

Situação: 
Lot. 

Regular. 

Coordenadas: 
X: 682868 Y: 8158986 

Região: Meia Ponte 

   

Local: Setor Gentil Meireles, 
possui Mirante Morro do Além, 
que dar uma visão formidável 
para parte da cidade de Goiânia. 
Localizado próximo ao Cemitério 
Parque. Este setor é habitado 
por pessoas das classes B e C, 
existe a presença de vários lotes 
vagos sem construções, que 
configura “lotes de engorda” com 

Condições socioespaciais: 
Com toda infraestrutura 
necessária, com uma rede de 
comercio implantada próxima, 
no setor Urias que atende toda 
a região. Este setor foi por 
muito tempo rejeitado por ser 
próximo o Cemitério Parque, 
isto fez com que ele demorasse 
receber investimento público.  

Descrição: O topo do Morro do 
Além, não possui nenhum 
cuidado por parte do Poder 
Público. Existe a presença de 
muito lixo no topo e inclusive 
entulhos de construção civil. A 
vegetação é extremamente 
escassa. O solo está bem 
compactado por causa de 
veículos que sobem no topo do 
morro. É frequentado por 
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objetivo de especulação 
imobiliária. 

usuários de drogas e por 
movimento religioso. 

Nome do bairro: 
St. João Paulo II  

Situação: 
Loteamento 

irregular 

Coordenadas: 
X: 690425 Y: 8163796 

Região: Norte 

   

Local: Setor João Paulo II é um 
setor habitacional em processo de 
implantação. Possui conjuntos 
habitacionais de padrão popular, 
porém não regularizados. Existe 
várias casas financiadas pelo 
programa minha casa minha vida. 

Condições socioespaciais: com 
infraestrutura mínima, iluminação 
pública e água tratada em 
processo de instalação. As vias de 
acesso ainda não possuem asfalto 
e o transporte público, passa em 
um setor próximo. No setor já é 
verifica a existência de pequenos 
comércios e minimercados no 
local. 

Descrição: setor com implantação 
sendo executada, pelo recurso do 
Governo Federal. Em parte dos 
loteamentos já residem alguns 
moradores. Não existe presença 
de arborização e nem vegetação 
nativa. Nota a total inexiste de 
asfalto, de vias sinalizadas e 
arborizadas. 

 

Nome do 
bairro: Vila 

Mutirão I  

Situação: Lot. 
em processo de 
regularização 

Coordenadas: 
X: 6675556 Y: 8161930 

Região: Noroeste 

   

Local: O Jardim Curitiba foi também 
criado na década de 80 composto 
pela etapa I, II, III, IV. Ambos os 
setores são compostos de moradias 
de baixo padrão e de densidade 
populacional bem elevada.  São 
considerados uns dos mais 
violentos do Goiânia, onde o tráfico 
de droga é gritante.  

Condições socioespaciais: Com 
infraestrutura de iluminação 
pública, rede de água e esgoto, 
coleta de lixo periódico, serviço de 
limpeza das ruas, asfalto, creches, 
escola inclusive algumas de tempo 
integral. Está localizado no setor o 
Colégio da Policia Militar, várias 
praças, postos de saúde e Centro 
de Atenção Integrada à Saúde 
(Cais), além do Centro Integrado 
de Operações de Segurança 
(CIOPS). 

Descrição: Os Setores Curitiba I, 
II, III, IV, possui uma Parque 
Municipal composto por uma 
densa vegetação nativa. As Ruas 
são bastante arborizadas, 
algumas possuem praças, 
dotadas de infraestrutura, 
equipamentos públicos, com 
playground, pista de caminha, 
bancos e lixeiras. 
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Nome do 
bairro: Jardim 

Curitiba I 

Situação: Lot. 
Em processo de 

regularização 

Coordenadas: 
X: 677575 Y: 8163372 

Região: Noroeste 

 

 

 
Local: A vila Mutirão I e II foi criada 
na década de 80, para resolver a 
questão de moradia da população 
de baixa renda, principalmente 
promovida pelos movimentos 
sociais de luta pela moradia. O setor 
tem uma densidade populacional 
muito elevada, composta na 
maioria, por moradores de baixa 
renda. 

Condições socioespaciais: com 
infraestrutura: iluminação pública, 
rede de água e esgoto, coleta de 
lixo periódico, serviço de limpeza 
das ruas, asfalto, creches, escola 
inclusive algumas de tempo 
integral, várias praças e postos de 
saúde. O comercio é bem 
estruturado com farmácias, 
supermercado, lojas de móveis e 
eletrônicos. 

Descrição: possui várias praças 
dotadas de infraestrutura, com 
equipamentos públicos, 
playground, pista de caminha, 
bancos, lixeiras e manutenção 
periódica, inclusive com a 
presença de jardineiros. 
Vegetação arbórea densa e 
paisagística. 

 

Nome do 
bairro: Jardim 
Guanabara II 

Coordenadas: 
X: 690232 

Y: 8162940 

 
Situação: Lot. Regular porem com 
ocupação em Área de Preservação 

Permanente (APP). 

Região: Norte 

  
Local: O Jardim Guanabara II é um 
loteamento regularizados. Porém 
existe no setor ocupações 
irregulares em APP de cursos 
d’água. Suas moradias são 
compostas por família de média e 
baixa renda. É conhecido como um 
dos setores mais violentos do 
Goiânia. Possui comercio bem 
estruturado, farmácias, 
supermercado, lojas de móveis e 
eletrônicos. 

Condições socioespaciais: parte 
dos moradores, que está na área 
de APP, começaram a serem 
removidos no começo do ano de 
2012, porém, aproximadamente 
150 famílias ainda continuam no 
local. Possui infraestrutura como 
postos de saúdes, delegacias, 
praças e playground. 

Descrição: A ocupação irregular 
ocorreu em uma APP as margens 
do Córrego Pedreira, resultando 
na supressão da mata de galeria.  
Os moradores começaram a 
ocupar o lugar no começo da 
década de 80. O total de área 
ocupada atingiu a ordem de 3.92 
km². 
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Nome do 
bairro: Jardim 
Guanabara II 

Coordenadas: 
X: 690232 

Y: 8162940 

Situação: Lot. Regular porem 
com ocupação em Área de 

Preservação Permanente (APP). 
Região: Norte 

   

Análise Ambiental: Com a 
remoção de boa parte das 
famílias, as casas foram 
demolidas. Ficou no local 
bastantes entulhos de 
construção civil das antigas 
residências, além do mais, os 
moradores de outras partes, 
usam o local como depósitos de 
lixos e entulhos. 

Local: Onde ocorreu a ocupação irregular, existia 
aproximadamente 224 domicílios, em um total de 733 pessoas 
residindo no local. Observa que durante a desocupação e 
demolição de aproximadamente 150 casas, a Prefeitura de 
Goiânia removeu uma boa parcela dos moradores que ali 
residiam, enviando-os para os conjuntos habitacionais Jardins 
dos Cerrados e Orlando de Morais. Nota se ainda, que alguns 
moradores permanecem no local, aguardando sentenças 
judiciais de indenização ou por não se enquadrarem no perfil 
econômico, de baixa renda, exigido para a remoção.  

Fonte: Elaborada pelo autor, com descrição feita durante a visita de campo.  
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Capítulo 5 

 

5 ÁREAS VERDES COMO INDICADOR DA QUALIDADE DE VIDA URBANA  

 

As áreas verdes, também conhecidas como verde interurbano, 

contribuem para a qualidade de vida nas cidades. Na aparência visual, 

embelezam as cidades no aspecto do conforto e estéticas e, nas funções 

ecológicas, contribuem para a melhoria da qualidade do ar, da temperatura, 

dentre outros fatores. De acordo com Londe e Mendes (2014), a temática das 

áreas verdes é extremamente complexa e permite olhares e perspectivas 

diversificadas, pois a sua manutenção, proporciona várias melhorias nas 

condições do ambiente urbano.  

Já é consenso, que essas áreas servem como indicador da qualidade 

ambiental, na medida em que sua presença na paisagem favorece melhorias nas 

condições de vida da comunidade, sejam estas, a partir de aspectos de saúde 

pública ou mesmo de aspectos cênicos. Desta forma, para se configurarem como 

um bom indicador da qualidade de vida é necessária uma grande quantidade de 

informações, a respeito de suas funções, provenientes de diferentes fontes. 

Contudo, Martins Júnior (2013, p. 57) afirma que: “os critérios de 

avaliação da qualidade de vida são abstratos e de difícil mensuração, por 

envolverem uma série de elementos correlacionados com: o padrão de vida das 

pessoas; níveis de saúde e educação, entre outros de natureza qualitativa que 

não são passíveis de mensuração direta” (MARTINS JÚNIOR, 2013, p. 57).  

No entanto, diversos autores, têm utilizado as áreas verdes como 

indicadores da qualidade de vida urbana (TOLEDO e SANTOS, 2008; BARGOS, 

2010; NUCCI, 2008). Nesse sentido, é importante mencionar, que as áreas 

verdes das cidades precisam ter um sentido de valor cênico, ambiental ou 

recreativo junto à comunidade, para sua real eficácia. Assim, a comunidade 

passa a se sentir, parte integrante destas áreas.   

Tal integração, contribui para sua manutenção decorrente da sua própria 

utilização, evitando assim, as áreas abandonadas que podem ser ocupadas por 

criminosos, vândalos e/ou usuários de entorpecentes. Nesta afirmativa, 
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corrobora as colocações de Ribeiro (2009), que já revelava preocupações com 

terrenos baldios em áreas verdes da cidade de Uberlândia, MG. 

No contexto, a autora op. cit. (2009, p. 224), chama a atenção para o 

fato de que “arborizar uma cidade não significa apenas plantar árvores em ruas, 

jardins e praças, criar espaços verdes de recreação pública e proteger as áreas 

verdes particulares”. Arborizar é também, um importante elemento 

reestruturador do espaço urbano coletivo e deve ser alvo de reflexão, de toda a 

comunidade e, não somente do poder público administrativo.   

Nesta lógica, as áreas verdes são constituídas pela vegetação arbórea 

intraurbana, encontrada em parques, praça, jardins, espaço livres de lazer, ao 

longo das avenidas e das margens dos rios e lagos (CAVALHEIRO e DEL 

PICCHIA, 1992; OLIVEIRA, et al., 1999). Sua importância já foi definida e 

caracterizada na Legislação Federal, ainda na década de 60, e atualmente, de 

acordo com as alterações realizadas a partir do novo Código Florestal de 2012, 

Lei nº 12.651 de 25 de maio. A referida Lei, no seu artigo 1, cita que:  

 

XX - a área verde urbana: espaços públicos ou privados, com 
predomínio de vegetação, preferencialmente nativa, natural ou 
recuperada, previstos no Plano Diretor e, nas Leis de 
Zoneamento Urbano e Uso do Solo do Município, são 
indisponíveis para construção de moradias, sendo destinadas 
aos propósitos de recreação, lazer, melhoria da qualidade 
ambiental urbana, proteção dos recursos hídricos, manutenção 
ou melhoria paisagística, proteção de bens e manifestações 
culturais (BRASIL, 2012, s. p.). 

 

Desse modo, a Lei prevê que é vedada a construção de moradias nas 

áreas verdes, mas podem ser usadas para recreação, tendo em vista que isto 

favorece a qualidade de vida das pessoas.  

Por fim, a determinação de áreas verdes como indicador da qualidade 

ambiental já foi tema trabalhado por diversos autores, dos quais destacam-se 

algumas das suas principais abordagens, sintetizadas na Tabela 09. 
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Tabela 9: Abordagens sobre o verde urbano 

Autores Abordagens 

Ribeiro (2009) Percepção da população 

Bargos (2010) Mapeamento e Análise das Áreas Verdes Urbanas como 

Indicador da Qualidade Ambiental Urbana 

Lima e Amorim (2011) Reflexão a respeito da importância dessas áreas nos 

espaços urbanos, que apesar de presentes não cumprem 

sua finalidade devido à inadequação à lei; 

Londe e Amorim (2014) Diferentes funções da área verde na cidade 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Além do exposto anteriormente, destaca-se ainda as funções das áreas 

verdes segundo Vieira (2004), Figura 20.  

Figura 20: Função das áreas verdes. 

 

Na descrição destas áreas, Vieira (2004) as define como:  

Função Social: possibilidade de lazer que essas áreas oferecem 
à população. Com relação a este aspecto, deve-se considerar a 
necessidade de hierarquização. 

Fonte: Vieira 

(2004) 
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Função Estética: diversificação da paisagem construída e 
embelezamento da cidade. Relacionada a este aspecto deve ser 
ressaltada a importância da vegetação. 
Função ecológica: provimento de melhorias no clima da cidade 
e na qualidade do ar, água e solo, resultando no bem-estar dos 
habitantes, devido à presença da vegetação, do solo não 
impermeabilizado e de uma fauna mais diversificada nessas 
áreas. 
Função Educativa: possibilidade oferecida por tais espaços 
como ambiente para o desenvolvimento de atividades 
educativas, extraclasse e de programas de educação ambiental. 

 

5.2 Contingente das Áreas Verdes na Estratégia do Desenvolvimento 

Urbano Sustentável em Goiânia 

 

Um dos trabalhos mais atuais sobre o contingente das áreas verdes na 

estratégia do desenvolvimento urbano sustentável em Goiânia é apresentado 

por Martins Junior et al., (2011). Segundo o autor a cidade de Goiânia possui um 

rico e diversificado patrimônio ambiental, constituído por 116,3 milhões de 

metros quadrado de espaço livres de elevado índice de área verde, da ordem de 

100 metros quadrados por habitante. Contudo, como se observou no Tópico 4.3, 

do Capitulo 4, é importante frisar, que a contínua supressão e ausência de 

manutenção desses espaços verdes, poderá acarretar ao longo dos anos, a sua 

redução, comprometendo o índice da qualidade de vida da população.  

Nesse sentido, Martins Junior et al. (2011) já previa a redução de 54,4 

% do índice de área verde para a cidade de Goiânia. Tal fator ocorre pelo 

aumento da densidade demográfica e da falta da aplicação da fiscalização, 

prevista na política municipal do meio ambiente, além da falta da conscientização 

e de educação ambiental da população (MARTINS JUNIOR et al., 2011).  

Esses fatores, poderão influenciar de maneira direta as estratégias e os 

indicadores de desenvolvimento sustentável municipal. Assim, torna-se 

importante lembrar que a arborização paisagística da cidade de Goiânia, já era 

uma proposta do poder público administrativo, no planejamento da cidade, desde 

a sua criação, que buscava na época, a observância das estratégias de 

desenvolvimento ambiental estético e paisagístico, assim o Plano Diretor 

estabelece áreas e verdes urbanos, segundo Moreira (2012), 

 
Tal argumento está mais bem fundamentado no próprio Plano 
Diretor de Goiânia, o qual apresenta alguns critérios para a 
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conservação de áreas verdes. São exemplos de prioridades do 
Plano: a requalificação dos parques já existentes, a implantação 
de novos parques para o uso público e a colocação em prática 
do Plano Diretor de Arborização (MOREIRA e SILVA, 2012, p. 
254). 

 

Além desses, a prefeitura de Goiânia e construtoras imobiliárias, em 

regime de compensação ambiental, investem na política de desenvolvimento 

ambiental a partir da criação de Unidade de Proteção Sustentável e Unidade de 

Conservação, de forma a revitalizar os espaços degradados. Exemplo disso foi 

o Parque Cascavel, no bairro Jardim Atlântico da Região Macambira Anicuns. 

Vale destacar que estas áreas estão previstas na Lei de Zoneamento e se 

caracteriza como Zona de Proteção Ambiental. 

Para a área em estudo existe um contingente de 201 áreas verdes, 

distribuídas da seguinte maneira: 80 parques, 111 praças e 20 Áreas de 

Preservação Ambiental (APA), além de 9,44 km² de Áreas de Preservação 

Permanentes (APP), (Tabela 10).  

  

Tabela 10: Quantitativo de áreas verdes públicas nas Regiões Norte, Noroeste 
e Meia Ponte de Goiânia. 

Tipo de área 
verde 

Região  
Noroeste  

Região Meia Ponte 
Região 
Norte 

Total 

Praça* 16 28 67 111 

APP** 2,04 2,22 5,18 9,44 

APA* 0 6 4 10 

Parques* 31 25 24 80 

Total 201 

Fonte: MUBDG, versão 25, Prefeitura de Goiânia com adaptação do autor. * Quantidade 
** valor em área (km²). 

 

Como resultante, a partir dessa quantificação, foi possível constatar que 

a Região Noroeste possui o menor número de praças, não identificando a 

presença de APA. Ao contrário, a Região Norte possui o maior número de praças 

e a maior área de APP, além da existência de 4 APA. Já na Região do Meia 

Ponte, identificou-se a presença de 6 APA, 28 praças e 25 parques. Contudo foi 

na Região Noroeste que verificou-se o maior número de parques, 31 no total. 

Assim, de forma geral, pode-se considerar a Região Norte como aquela que 

possui a maior área de verde público, das três regiões em análise Figura 21. 
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 Figura 21: Mapa das áreas verdes: Áreas de Preservação Permanente (APP), de Preservação Ambiental (APA), parques e praças.

-

Fonte: Elaborado pelo: Autor 
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A partir da Figura 21, analisou-se que as áreas de parques estão 

isoladas, com pouca conectividade com as Áreas de Preservação Permanente 

(APP), no (anexo 01) traz a identificação de cada bairro. Na sua maioria, estas 

estão localizadas nas bordas das regiões de planejamento, no limite das zonas 

periurbanas. É verificada, que as maiores extensões de áreas que ligam as APP 

com esses parques, ocorreram no extremo sudeste da Região Norte, nas 

proximidades da BR-153 e nas proximidades da Avenida São Francisco, na 

Região do Meia Ponte.  

  Ainda da análise da Figura 21, foi possível observar também, que as 

maiores extensões de praças são identificadas na Região Noroeste, sendo a sua 

maior área de APP, referente a existência do Rio Meia Ponte. Contudo, a 

continuidade da implementação do projeto do Anel Viário, já verificada na porção 

norte, poderá resultar na divisão do Parque Floresta, situado na Região 

Noroeste. 

Nesta sequência da análise, identificou-se que as APP de curso d’água, 

estão mais conservadas na porção central da região em estudo. Entretanto, o 

contraste entre as áreas efetivamente preservadas e a delimitação das APPs 

feita pela prefeitura é bem notório, em todos os corpos hídricos Figura 22. Como 

exemplo, apresenta-se a porção leste do Ribeirão Guanabara, com ausência 

quase total da vegetação de APP. Além desse, o Rio Meia Ponte, um importante 

ponto de captação de água para abastecimento público da cidade de Goiânia, é 

materializado, como uma área em que a vegetação ciliar foi totalmente 

suprimida. Situação semelhante é identificada também nos ribeirões Anicuns e 

Caveiras.  

Assim, constatou-se que da área de APP de 10.039.208,13 m² 

determinada pela prefeitura, apenas 3.457.990,07 m² possui vegetação 

remanescente, portanto, somente 34,44 % das áreas de APP estão preservadas 

Figura 22. Nesse contexto, reforça-se a importância da manutenção e 

preservação desta unidade de conservação para a fauna e flora, das quais 

àquelas previstas no Código Florestal Brasileiro, destacando-se: “a função 

ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade 

geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e 

assegurar o bem-estar das populações humanas”. 
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  Figura 22: Espacialização da vegetação remanescente em APP de cursos d’água da área em estudo. Fonte: Elaborado pelo: Autor 
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5.3 Cálculo do Índice de Áreas Verdes: uma análise da cobertura vegetal  

 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) adota diversos parâmetros 

para determinação da qualidade ambiental, um deste parâmetros é centralizado 

na quantidade de áreas verdes, disponível para cada habitante de uma 

determinada localidade, medido pelo o Índice de Área Verde (IAV). 

Tais critérios adotados pela OMS, para o cálculo do IVA, podem ser 

encontrados nas literaturas em questão, que preconiza qual é o índice base para 

a mensuração da quantidade de áreas verdes por habitante (m²/hab.), sendo o 

seu padrão ideal, segundo Cavalheiro e Del Picchia (1992), maior que 12 m²/hab. 

Porém, de acordo com Lima (2011), a mesma organização determina para as 

regiões do Caribe e da América do Sul, que adotem como padrão mínimo, o valor 

de 9 m²/hab. Desta forma, para a quantificação do IAV na presente pesquisa, 

considerou-se este valor, como o parâmetro base no desenvolvimento dos 

produtos cartográficos e de suas análises.   

É importante ressaltar, que são diversas as maneiras de se calcular o 

IAV. Assim, a escolha da formulação matemática empregada neste trabalho, foi 

efetuada, por se tratar, de uma das mais utilizadas nas pesquisas que envolvem 

a determinação da quantidade de área verde por habitante.  Além disso, permite 

também, a identificação da configuração do arranjo espacial, do verde urbano na 

cidade.   

O IAV adotado, segundo Oliveira (2001), pode ser expresso pela 

formulação matemática que relaciona a quantidade de áreas verdes, dividida 

pela densidade populacional residente. Essa mesma relação matemática foi 

também usada por alguns pesquisadores dos quais: Nucci (1996); Henke-

Oliveira(1996); Rosset (2005); Caporusso & Matias (2008).   

Desta forma para a estimativa do IAV das regiões em análise, foi 

utilizado o valor da densidade de áreas verdes (m²/Km²), do quantitativo do verde 

urbano extraído da Figura 10, dividido pelo valor da densidade populacional 

(habitantes/km²), extraída do mapa dasimetrico. Tal formulação matemática é 

descrita a seguir, e a sua aplicação metodológica para o cálculo do Índice de 

Área Verde, está sumarizada no fluxograma da Figura 23.  
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Equação (1), 

 𝑰𝑨𝑽 =
𝑫𝒆𝒏𝒔𝒊𝒅. 𝑨. 𝑽𝒆𝒓𝒅 (𝒎𝟐/𝒌𝒎²) 

𝑫𝒆𝒏𝒔𝒊𝒅. 𝒑𝒐𝒑. (𝒉𝒂𝒃𝒊𝒕./𝒌𝒎²)
 

Onde: 

IVA = Índice de Área Verde 

Densid. A. Verd. = Densidade de Área Verde  

Densid. Pop. = Densidade Populacional. 

Unidade = m²/hab.  Metros quadrado por habitantes



 

 

117 
 

        Figura 23: Fluxograma do procedimento metodológico adotado para o cálculo do IAV por habitante. Fonte: Elaborado pelo: Autor 
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O IAV está relacionado com a arborização urbana, que segundo Martins 

Júnior (2013), é compreendido pelo conjunto da somatória de áreas públicas e 

privadas com vegetação nativa ou reflorestada, onde estes espaços podem ser 

livres ou edificados. A compreensão da dinâmica destas áreas, permite às 

comunidades a conscientização ambiental, o que motiva a sua conservação e 

manutenção, vital para a qualidade de vida.  

Nesta perspectiva foi levantado o quantitativo de áreas verdes do recorte 

espacial em estudo, a partir de dados censitários e de plataformas orbitais, e 

suborbitais, que permitiram o mapeamento do Índice de Áreas Verdes (IAV) 

apresentados nas (tabelas 11, 12 e 13).  

Os dados tabelados revelaram que as áreas verdes cobrem 1/3 do total 

das três regiões em análise. Além disso, de forma geral, a Região Norte é a que 

apresenta o maior IAV, quase o triplo do valor da Região do Meia Ponte e 

aproximadamente o dobro da Região Noroeste. Tal fator ocorre, pois, a 

ocupação na Região Norte foi a menos intensa. Como já referida, a região foi 

poupada da intensa urbanização, devido ao seu relevo mais movimentado.  

Pelo exposto, observou-se para Região Norte que a área verde ocupou 

18.104.417,51 m², distribuída entre praças, parques, Área de Preservação 

Permanente (APP), Área de Preservação Ambiental (APA) e demais áreas 

verdes públicas ou privadas. Sua população total de 140.661 em 2015, resulta 

em um IAV de 128,71 m²/hab. (Tabela 11). Esse valor é superior ao IAV da 

cidade de Goiânia, que é de aproximadamente 100 m² de áreas verdes por 

habitante (MARTINS JÚNIOR, 2013).  

 

Tabela 11: Quantitativo do Índice de Áreas Verdes na Região Norte/Goiânia 

Região 
Área total 

(m²) 
População 

total Tipos de áreas verdes (m²) 
% da 

região 

IAV: área 
verde 

(m²)/Pop. 

Norte 54.527.627,45 140.661 

Praças  188.171,62 0,35 

128,71 

Parques 2.185.713,57 4,01 

APP 115.271,24 0,21 

APA 5.180.389,56 9,50 

Demais 
Áreas 
Verdes 

10.434.871,52 19,14 

Total 18.104.417,51 33,20 

Fonte: cálculos pelo autor realizados a partir do processamento digital da ortofoto de 
2011 / Prefeitura de Goiânia.  
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Nesta região a classe de APA cobre 9,5% das áreas verdes. Os parques 

ocupam 4,01% de todas as áreas verdes e as praças somente 0,35%. Já as 

APP, a classe de menor expressão quantificada, é da ordem de apenas 0,21%. 

É importante frisar ainda que a categoria que mais se destaca em todas as 

regiões é a de “Demais Áreas Verdes”, não inclusa nas categorias listadas 

acima. Essas classes compostas das demais tipologias de verde urbano, 

corresponde a 44,55% (somatória das três regiões em analise).  

A Região Noroeste possuía 10.604.991,89 m² de áreas verdes, que não 

coincidiram com as mesmas categorias identificadas para a região Norte, pois 

não se identificou nesta região áreas de APA. Sua população de 163.611 

habitantes, resultou num IAV de 64,82 m²/hab. (Tabela 12). Nesta Região 

identificou-se ainda que a classe de Demais Áreas Verdes, ocupa 16,01% e os 

parques, a segunda maior classe de verde urbano, contabilizou um total de 

8,76% da área.  

 

Tabela 12: Quantitativo do Índice de Áreas Verdes na Região Noroeste/Goiânia 

Regiões 
Área total 

(m²) 
População 

total 
Tipos de áreas verdes 

(m²) 
% da 

região 

IAV: área 
verde 

(m²)/Pop. 

Noroeste 34.173.530,96 163.611 

Praças 104.109,02 0,30 

64,82 

Parques 2.993.820,21 8,76 

APP 2.037.122,99 5,96 

APA 0,00 0,00 
Demais 
Áreas 
Verdes 

5.469.939,66 16,01 

Total 10.604.991,89 31,03 
Fonte: cálculos pelo autor realizados a partir do processamento digital da ortofoto de 
2011 / Prefeitura de Goiânia. 
 

Na Região do Meia Ponte, identificou-se áreas verdes de 6.271.474,88 

m², com um percentual corresponderam a 32,44% do total da área de estudo. A 

população de 125.458 habitantes, resultou em um IAV de 49,99 m²/hab., sendo 

este, o mais baixo índice das três regiões analisadas. As maiores contribuições 

para o IAV vêm das APP que cobrem 11,48% da região, seguida da presença 

de parques com 11,32% e das praças com somente 0,25% (Tabela 13). 
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Tabela 13: Tabela 13: Quantitativo do Índice de Áreas Verdes na Região Meia 
Ponte/Goiânia 

Regiões 
Área total 

(m²) 
População 

Total 
Tipos de áreas 

Verdes (m²) 
% da 

região 

IAV: área 
verde 

(m²)/Pop. 

Meia 
Ponte 

19.332.874,51 125.458 

Praças 49.211,63 0,25 

49,99 

Parques 2.185.713,57 11,31 

APP 2.219.993,19 11,48 

APA 0,00 0,00 

Demais 
Áreas 
Verdes 

1.816.556,49 9,40 

Total 6.271.474,88 32,44 

Fonte: cálculos pelo autor realizados a partir do processamento digital da ortofoto de 
2011 / Prefeitura de Goiânia. 

 

Tais dados corroboram para as afirmações de que o verde urbano para 

a Região do Meia Ponte é desigual, já que apresenta o menor IAV. O resultado 

pode ser explicado em parte pelo fato de que a Região do Meia Ponte apresenta 

ocupação mais consolidada, mais antiga e mais próxima ao centro da cidade  

É importante mencionar, que mesmo com o menor IAV calculado, 

observou-se que as áreas verdes públicas destinadas ao lazer, parques e 

praças, ocupam juntas, sua maior porcentagem na Região do Meia Ponte. 

Destaca-se nesse sentido o Parque Goiânia II. Além destes, como já referida, a 

APP também é bem expressiva nesta região. 

Por fim, objetivando comparar os dados dessa pesquisa com outras 

análises já realizadas, verificou-se que o Índice de Áreas Verdes (IAV) vem 

recuando em algumas cidades brasileiras. Caso este, da cidade de Uberlândia 

(MG) que passou de 7,6 m2/hab. em 2000 para 6,6 m2/hab. em 2006, (TOLEDO, 

et al., 2009). Contudo, algumas cidades brasileiras já apresentam dados de 

índice baixo ou muito a baixo da média, caso de Curitiba (PR), que é da ordem 

de 9,55 m2/hab, (OLIVEIRA et al, 1999); de Vinhedo (SP), com IAV de 1,95 

m2/hab. (HARDER et al., 2006) e de Foz do Iguaçu (PR) com IAV de 1,98m2 

m2/hab. (SILVA, 2010). 

Além da análise quantitativa, estruturou-se o mapeamento da análise 

espacial, visando localizar os pontos críticos de IAV por bairros. Como resultado 

verificou-se que não há um padrão espacial contínuo de IAV, com valor muito 

baixo, pois não se encontraram clusters de bairros com IAV menor que 9 m²/hab., 
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mas somente algumas áreas. Ao mesmo passo, para o IAV no intervalo de 9,1 

a 50 m²/hab., verifica-se um grande agrupamento desta classe, na porção oeste 

da Região Noroeste Figura 24. 

Ao se analisar o IAV por região, verifica-se que a Região do Meia Ponte 

é a que apresenta o maior número de bairros com os menores valores de IAV, 

seguida da região Norte. A Figura 24 deixa bem evidente que todas as três 

regiões contêm bairro com IAV, menor que 9 m²/hab., ou seja, abaixo do 

recomendado pela Organização Mundial de Saúde (OMS). 

Assim, como áreas que apresentam um IAV abaixo do preconizado pela 

OMS, podem ser citados os bairros: Residencial Alice Barbosa, Residencial 

Atalaia, Residencial Morada do Bosque, Residencial Felicidade e Jardim 

Guanabara II e III, situados na Região Norte; Residencial Barra Vento, 

Residencial Balverede I e II, Jardim Fonte Nova I, Parque Aeronáutico Antônio 

Sebba Filho, Jardim Colorado I, II e III, Residencial Estrela D’alva e Residencial 

Oreen Park na Região Noroeste. Na Região do Meia Ponte destacam-se os 

bairros: Jardim Gramado, Jardim Santa Cecília, Residencial Itamaracá, 

Residencial Perim I e II, Loteamento Panorama Parque, Residencial Itália, 

Residencial Balneário e Setor Urias Magalhães II, no (anexo 01) traz a 

identificação de cada bairro.   

 

 



 

 

122 
 

 
 
 
 



 

 

123 
 

Figura 24: Mapa de Índice de Área Verde (IAV) por habitantes, das três regiões de estudo. Fonte: Elaborado pelo: Autor 
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Contudo, as regiões Norte e Noroeste possuem também bairros com IAV 

muito alto, superior a 401 m²/hab., revelando assim a falta de padronização de 

um IAV equilibrado, entre os bairros. Tal heterogeneidade é mais acentuada na 

Região Noroeste, pois apresenta bairros com IAV entre < 9 m²/hab a > 401 

m²/hab, ou seja, IAV em todas as classes de intervalos mapeadas.  

A análise espacial do IAV por bairro, permitiu também observar que a 

Região Norte possui o maior número de bairros com IAV muito alto, em um total 

de 9 bairros, enquanto que a região Noroeste possui o maior número de bairros 

com IAV muito baixo, em um total de 15 na (Tabela 14). 

Como o fator determinante é o quantitativo populacional pelo quantitativo 

do tamanho da extensão de áreas verdes, da região em análise, fica bem 

evidente que das três regiões, a Região do Meia Ponte possui o pior cenário, em 

que 9 do total de seus 48 bairros, foram classificados com índice inferior a 9 

m²/hab.. Para sintetizar melhor estes valores, a (Tabela 14). Apresenta o 

quantitativo do número de bairros por intervalos de IAV. 

 

Tabela 14: Número de bairros por intervalos de IAV nas regiões em estudo. 

Regiões. Índice de Área Verde (IAV) = m²/hab 

Intervalo 
Glebas e bairros 

 0 < 9 
9,1- 50 50,1-100 101-200 201-300 300-400 > 401 

Norte 

G
le

b
a
s
 

100 

B
a

ir
ro

s
 

10 16 7 6 1 3 9 

Meia Ponte 9 30 4 4 1  - 0 

Noroeste 15 23 5 4 1  - 1 

Fonte: Classificação da fotografia aérea realizada pelo autor. 

 

Por fim, para ressaltar melhor as análises de IAV, dentro das regiões em 

estudos, ilustrou-se os bairros com o maior e o menor índice. São eles os bairros 

Conjunto Samambaia e Jardim Gramado, respectivamente Figura 25. O 

Conjunto Samambaia localizado na Região Norte, próximo ao Campus II da 

Universidade Federal de Goiás, possui 43 lotes (modelos chácaras) com áreas 

que variam de 1.920 a 58.962 m², sendo a área total dos loteamentos de 944.285 

m². Este bairro com uma área verde de 329.070 m² e, uma população de apenas 

17 habitantes é o que apresenta o maior IAV, totalizando 19.357 m²/hab.  
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Fonte: Elaborado pelo: Autor. 

 

O Bairro Jardim Gramado Figura 25 está localizado na Região do Meia 

Ponte, próximo a Av. Perimetral Norte, divisa com a Vila Maria Dilce. Com uma 

área total de 249.486,00 m², possui um quantitativo de 336 lotes, que variam de 

299,99 a 661,17 m². Sua área verde é de apenas 32,87 m², com uma população 

contabilizada no último censo demográfico de 2010, de 333 moradores, o que 

faz apresenta o menor IAV, da ordem de 0,987 m²/hab.

Figura 25: Bairros com o maior e o menor Índice de Área Verde (IAV). 
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Visando uma compreensão geral do processo de ocupação do Conjunto 

Samambaia, observa-se na Figura 26 - A ano de 2002, que este bairro possuía 

poucos loteamentos com residências construídas, predominando na região, a 

atividade de bovinocultura e agricultura. No 2008 Figura 26 – B a partir da 

especulação imobiliárias, para a implantação de lotes, com moradia de elevado 

padrão, começa a ocorrer a preocupação do poder público administrativo, das 

construtoras e da própria população, na revitalização da paisagem, ou seja, das 

áreas verdes de lazer e paisagísticas, foram implantadas por morador em seus 

lotes chácaras.  

 

Consequentemente, no ano de 2016 Figura 26 - C, que representa a 

situação atual, torna-se evidente a consolidação do modelo de urbanização 

adotado. Neste sentido, efetuou-se o aumento das áreas verdes, redução das 

Figura 26: Revitalização da vegetação nos lotes do Conjunto Samambaia entre 
os anos de 2002 a 2016. 

/

0 0.3 0.6 0.90.15

Km

Fonte de dados: Imagens do 

Google Earth e MUBDG. 

Elaborado pelo autor 
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pastagens e a manutenção do número de residências. Essa manutenção 

justifica-se pela presença de moradias tipo chácaras, para a atividade de lazer.  

  Já o modelo de urbanização adotado no Jardim Gramado é 

representado pelo parcelamento de pequenos lotes, em geral, para implantação 

de residências de padrão popular. A Figura 27 – A, revela que em 2002, período 

que antecede o início da implantação dos loteamentos, a área era utilizada para 

agricultura. Sete anos depois, em 2009, verifica o processo de aberturas das 

primeiras ruas e por consequência a comercialização dos lotes, tornando-se 

possível assim a visualização das primeiras casas. Figura 27 - B. 
 

 

Hoje, como se pode notar na Figura 27 – C, o bairro já está bem 

consolidado, sendo o padrão de ocupação claramente denotado por residências 

populares. Percebe-se nesse percurso que não houve preocupação com a 

Figura 27: Evolução das edificações no bairro Jardim Gramado, entre os anos de 2002 
a 2016. 

/

0 0.3 0.6 0.90.15

Km

Fonte de dados: Imagens do 

Google Earth e MUBDG. 

Elaborado pelo autor 
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implementação de áreas verdes públicas de lazer.  Esse fato justifica o seu 

menor IAV, de todas os setores analisados. 

 

Além das inferências realizadas para mensuração dos indicadores da 

qualidade do verde urbano, provenientes de plataformas orbitais, suborbitais e 

censitárias, durante a extração de tais informações, ocorreu também a 

necessidade da coleta de campo, para a validação das etapas da pesquisa 

desenvolvidas em laboratório.   

Das visitas feitas in loco, observou-se várias anomalias como: 

desmatamento de Área de Preservação Permanente, falta de manutenção de 

praças e parques, espaços públicos de lazer abandonados pelo poder 

administrativo, além da compactação e construções em áreas de nascentes. 

Além do exposto acima, a questão do verde urbano como fator 

paisagístico, estético e ambiental, nas maiorias dos empreendimentos 

imobiliários é bastante precária. São bairros sem praças e infraestrutura, 

ausência de parques e de bosques, geralmente nos setores periféricos e mais 

afastados da região central da cidade. No (Quadro 2) é mostrada as descrições 

de alguns pontos, localizados nos bairros em que foi realizada a visita de campo. 

Na Figura 28 é apresentado, um mapa com a localização destes pontos e de 

fotos ilustrativas. 

 

Quadro 2: Análise das áreas de verde urbano realizada em campo. 

Nome do bairro: 
Conj. Samambaia  

Análise: Maior Índice de 
Verde Urbano 

Coordenadas: 
X: 681311 Y: 8159730 

       Região: Norte 

 

 
 

Local: O Conjunto Samambaia está 
localizado na Região Norte, 
próximo ao Campus II da UFG. É um 

Condições socioespaciais: Com 
infraestrutura, asfalto, rede 
elétrica e iluminação pública.  As 
casas em sua maioria são de alto 

Descrição: No processo de análise 
ambiental, que mensura a 
quantidade de Índices de Áreas 
Verdes por Habitante (IAV), o 
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setor novo em expansão, formado 
por lotes modelo chácaras.  

padrão, com piscinas e quadras 
poliesportivas. Não foi localizado 
comércios no setor, sendo este 
abastecido pelos comércios dos 
setores Urias Magalhães e 
Balneário Meia Ponte.  

Conjunto Samambaia foi o que 
teve o maior IAV, chegando a 
1.957 m²/hab. Fenômeno este 
ocasionado principalmente, por 
ser um setor, reservado ao uso de 
chácaras de finais de semanas.  

Nome do bairro: 
Jardim Gramado 

Situação: Menor índice de 
Verde Urbano 

Coordenadas: 
X: 681413 Y: 8159663 

Região: Meia Ponte 
 

 

 

Local: O Jardim Gramado foi criado 
em 2008 e está com a regularização 
fundiária normalizada junto aos 
órgãos de fiscalização. Antes da 
criação dos loteamentos, a área era 
usada para prática de lavoura. Não 
possui posto de saúde, escolas e 
creches. Em 2010 quando realizado 
o censo, habitava no setor 333 
pessoas. 

Condições socioespaciais: 
Possui infraestrutura básica 
como: iluminação pública, rede 
de água e esgoto, coleta de lixo 
periódica e asfalto. Nota-se a 
ausências de áreas públicas de 
lazer como praças, parques, 
pistas de caminhadas e 
playground. Verifica também a 
falta de manutenção nos lotes 
baldios.  

Descrição: O Setor Jardim 
Gramado é o Setor que apresentou 
o menor Índice de Área Verde por 
Habitante (IAV), da ordem de 
0,6114 m²/hab.. Em campo 
observou-se que não há existência 
de qualquer tipo de arborização 
paisagística, mas, existem ainda 
bastante lotes vagos, destinados a 
especulação imobiliária.  

Nome do bairro: Setor 
Recanto dos Bosques  

Análise: Maior Índice de 
Verde Urbano 

Coordenadas: 
X: 681285 Y: 8163691 

       Região: Norte 

 

 

 

Local: Setor Recando dos Bosques 
está localizado na Região Noroeste, 
é um setor novo. Suas casas na 
maioria, são constituídas por 
moradia popular. O bairro possui 
uma pequena rede de comércios. 
Não possui áreas públicas para o 
lazer como praças, playground, 
pista de caminha.  

Condições socioespaciais: 
Possui infraestrutura básica 
necessária, como: asfalto, rede 
elétrica e iluminação pública e 
rede de água tratada. Na maioria 
das casas, não é localizada a 
instalação de rede de esgoto. O 
transporte público passa no 

Descrição: Local de nascente de 
água em loteamento. Mesmo 
tendo um dos maiores IVA, 
percebe-se que neste ponto de 
área de nascente, do setor 
Recanto dos Bosques, a vegetação 
arbórea é bem escassa.  
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setor, porém não atende todos os 
seus pontos necessários. 

Nome do bairro: 
Cond. Alice Barbosa 

Análise: Baixo Índice 
de Verde Urbano 

Coordenadas: 
X: 684755 Y: 8164701 

Região: Norte 
 

 

 

Local: Criado em 2004 está com a 
situação fundiária regularizada. 
Ainda não possui posto de saúde, 
escolas e creches. As casas são de 
padrão médio à popular. O setor, 
em geral, é abastecido pela 
presença de alguns pequenos 
comércios.  

Condições socioespaciais: Com 
infraestrutura básica: iluminação 
pública, rede de água e esgoto, 
coleta de lixo periódica e asfalto. 
Possui algumas praças com 
playground, em condições 
bastante precárias. É notória a 
ausência de áreas públicas como 
parques e pistas de caminhadas.  

Descrição:  A vegetação é bastante 
escarça, com predominância de 
herbácea e ausência de espécies 
arbustiva e paisagística. Suas 
poucas praças existentes, estão 
sem manutenção periódica, ou 
seja, sem serviços de roçagem e 
limpeza.  

Nome do bairro: S. Jaó  
Análise: Área de 

Preservação Permanente 

Coordenadas: 

X: 688883 Y: 8157690 
       Região: Norte 

 

 

 

Local: Com via de fácil acesso e 
localizado apenas a 5 km do centro 
de Goiânia, este setor está entre os 
mais bem estruturado da cidade.  
Além da presença da APP do rio 
Meia Ponte, observa-se também 
uma grande área utilizada por 
fazenda, destinada a pasto, para a 
criação de gado leiteiro.  

Condições socioespaciais: É 
um dos setores mais nobres de 
Goiânia, com mordias de alto 
padrão. Possui várias praças bem 
arborizadas e com estruturas 
paisagísticas e de lazer. A região 
está bem equipada com 
comércios de lojas, lanchonetes, 
restaurantes, bancos e etc.  

Descrição: No processo de análise 
ambiental, foi observada que a 
área in loco destinada a pasto, 
divide o mesmo espaço, com a 
área que deveria ser destinada a 
APP do rio Meia Ponte.  
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Figura 28: Condição do verde urbano das áreas visitadas em campo. Fonte: Elaborado pelo: Autor 
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CAPÍTULO 6 

 

6. ANÁLISE ESPACIAL DA DESIGUALDADE SOCIOTERRITORIAL 

 

  A criação e produção dos espaços nas cidades, pode resultar no 

processo de segregação socioterritorial, que como o próprio termo sugere, 

resulta na separação das camadas sociais, econômicas e étnicas. Tal 

diferenciação, quando realizada com base no poder aquisitivo, gera às 

desigualdades sociais. Fenômeno este, bastante comum, na maioria das 

cidades brasileiras.  

Para Ramos et al. (2007, p. 35), tal processo pode ser explicado, a partir 

da concentração da população nas grandes áreas urbanas brasileiras, durante 

as décadas de 1980 e 1990, que gerou uma situação sem precedentes, com 

mais 80% da população vivendo nas cidades. Nesta sequência, vale ressaltar 

que a intensidade do processo de diferenciação intraurbana é distinta entre as 

metrópoles brasileiras, que de acordo com Rocha (2011), criam cenários de 

explosões demográficas periféricas. 

Ao segregar é possível afirmar que ocorre o processo de exclusão social, 

pois os segregados economicamente, vivendo nas periferias das cidades, estão 

desprovidos dos benefícios oferecidos pelo poder público administrativo, como 

àqueles integrados aos serviços básicos de saúde, segurança e educação. 

Neste termo, Villaça (2001), afirma que tal fenômeno cria barreiras e revela um 

arranjo espacial fracionado, que só é pressionado, à transparência das lutas dos 

movimentos sociais. 

Essa pressão, muitas vezes é massacrada pelo braço forte do Estado, 

financiada pelo capital imobiliário especulativo e, efetivada pelas forças de 

segurança púbica. Desta forma, o autor op. cit. (2001, p.142) define a 

segregação como o processo, segundo o qual, diferentes classes ou camadas 

sociais tendem a se concentrar cada vez mais em diferentes regiões 

gerais ou conjuntos de bairros, periféricos das metrópoles. 

Pode-se dizer, que a segregação não ocorre ao acaso, ao contrário, é 

um processo complexo e de formação contínua no tempo e no espaço. No caso 

de Goiânia, o projeto de construção da cidade já deixava clara a especulação de 



 

 

133 
 

seu espaço. Contudo, a divisão territorial que se sucedeu ao processo de 

formação da capital, resultou na intensificação da precarização do arranjo 

estrutural da cidade. 

Assim, impulsionada por diversos fatores a segregação socioespacial é bem 

marcante nas regiões Norte, Noroeste e Meia Ponte. Tal desigualdade, promove 

nestas regiões, o surgimento do que Ramos et al. (2007) chama de “terra 

incógnita”, do interior das cidades. Sua população fragilizada e enfraquecida, da 

luta pela moradia de qualidade, a exemplo dos movimentos dos sem teto, nos 

leva a refletir o processo de ocupação irregular, ou seja, as chamadas “terras 

incógnitas”, da área em estudo.  

Nesse sentido, o tipo mais conhecido de segregação no sentido de 

acesso ao centro x periferia (VILLAÇA, 2001), que segue uma organização em 

círculos concêntricos, em que a população de baixo poder aquisitivo reside nas 

bordas da circunferência e a população de alto poder aquisitivo, reside no seu 

centro. Contudo, no período recente, esse tipo de segregação espacial não é 

totalizado em Goiânia. Isso por que a periferia, aqui entendida como área 

distante, é formada também por bairros ou condomínios fechados de alto padrão, 

que podemos designar, como “periferia rica”. Ao contrário, os moradores de 

baixo poder aquisitivos que residem em áreas distantes, serão designados de 

“periferia pobre”.  

O que diferencia nesse caso é a situação social e renda dos moradores 

da “periferia pobre” e da “periferia rica”, pois os moradores dos bairros nobres, 

mesmo que distantes do centro, possuem infraestrutura que satisfazem suas 

necessidades, inclusive de lazer. Quando essa estrutura não está presente, os 

mesmos possuem condições de deslocamento próprio, inclusive com rodovias 

de rápido acesso.  

Ao contrário, os moradores da “periferia pobre” dependem mais das 

áreas centrais, pois são nelas que se encontram os serviços de saúde, os postos 

de trabalho e de lazer, públicos e privados. Ademais, nesse caso a “periferia 

pobre” é mais dependente dos serviços de transporte público, que geralmente 

são precários.  
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6.1 Mapeamento dos padrões de segregação socioespacial: indicadores 

socioambientais de exclusão/inclusão social 

 

Os padrões de segregação socioespacial podem ser mapeáveis, pois 

revelam elementos visíveis que podem ser mensuráveis, a partir de um conjunto 

de indicadores socioambientais de exclusão/inclusão social. As geotecnologias 

foram empregar na extração da informação pelo método indireto, que identifica 

as áreas e oferece recursos para o mapeamento e espacialização das relações 

entre o poder público e a população. Essas relações por sua vez, são 

materializadas pelas atividades sociais, na busca da consolidação dos territórios  

Para Souza (2013), o território é fundamentalmente, numa primeira 

aproximação, um espaço definido e delimitado por e a partir de relações de 

poder. A potencialidade de se mapear um território, advém do fato de que, de 

algum modo, as motivações da territorialização, estarão “conectadas ao 

substrato espacial material” e, eventualmente, aos próprios significados 

culturais, provenientes dos diferentes arranjos espaciais (SOUZA, 2013, p. 88). 

Com efeito, “os modelos de representação computacional, tem abordado 

sobre o paradigma de elaboração dos instrumentos de gestão pública urbana 

brasileira, consubstanciados na construção do conceito de território digital” 

(NUNES, no prelo, p. 3). Neste sentido destaca-se o termo território digital, como 

o recorte espacial de captura e representação de dados quantitativos 

(GENOVEZ et al., 2007, p. 64), ou, da representação da realidade geográfica, 

em ambiente computacional (RAMOS et al., 2007). 

Desta forma, neste trabalho, aplicará as práticas das representações 

cartográficas a partir de um modelo matemático e estatístico implementado em 

um sistema de informação geográfica. Assim, para além do que foi exposto, por 

método indireto, buscará a modelagem dos territórios digitais, que segundo 

Nunes (no prelo, p. 2), possibilitam a representação e revelação dos “territórios 

invisíveis”, ou seja, dos espaços intraurbanos altamente diferenciados. Ainda de 

acordo com a autora op. cit., com a prática dos territórios digitais, podemos 

definir a particularidade de cada lugar, dentro da visão da distribuição da 

equidade de bens e, da qualidade de vida urbana.  
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Soma-se a esta discussão metodológica da segregação espacial, as 

variáveis de análise ou indicadores territoriais de exclusão/inclusão social, 

definidas por Genovez (2007, p. 66). Segundo a autora (2007, p. 66), “a utilização 

do conceito de exclusão/inclusão social, insere uma dimensão relacional que se 

opõe ao conceito unidimensional de exclusão social”. 

Como referido, essa abordagem se insere na modelagem de eventos 

terrestres, que de forma geral, resulta na natureza relacional, que é definida por 

Genovez (2007, p. 66), 

 
...pela associação de uma escala que qualifica as medidas 
obtidas para cada índice em relação a um referencial de inclusão 
social, representado pelo número “0”, que estabelece o limiar 
entre a exclusão (variando de -1 a 0) e entre a inclusão (variando 
de 0 a +1), definindo assim, as condições mínimas necessárias 
à inclusão social. 

  
De acordo com Cavalcanti et al. (2011), o índice de exclusão pode ser 

definido, com base nas percentagens das variáveis que estão abaixo do Padrão 

de Referência de Inclusão (PRI7). Assim é possível realizar a transformação dos 

índices, segundo a sua escala de representação, dentro de uma projeção 

cartesiana. A (Figura 29) mostra a projeção cartesiana utilizada para converter os 

percentuais para a escala de representação (-1 a 0), tendo por base a Equação 

(2):   

Índice de exclusão = - (Vobservado – V.mínimo) / (V.máximo – V.mínimo)  

Figura 29: Projeção gráfica do Índice de exclusão 
Fonte: Cavalcanti et al. (2011) 

                                                            
7 Os autores decidiram em grupo “qual seria a faixa de renda, ou o número de anos de estudo, ou o 
número de pessoas por domicílio que indicariam o ponto de inclusão a partir do qual se poderiam 
comparar situações para baixo e/ou para cima do padrão determinado, de modo a criar um diálogo com 
a realidade concreta de cada uma das unidades geográficas da cidade” (CAVALCANTI et al., 2011, p. 55). 
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Em que: Vobservado é o valor encontrado para a unidade territorial 

(bairro ou setor censitário); Vmínimo é o menor valor no conjunto da cidade, em 

função da unidade territorial observada; Vmáximo é o maior valor no conjunto da 

cidade, em função da unidade territorial observada. 

Ao contrário, ainda segundo Cavalcanti et al. (2011), o Índice de Inclusão 

é calculado com base nas percentagens das variáveis que estão acima do PRI. 

Assim, a Figura 30 ilustra o gráfico cartesiano, utilizado para converter os 

percentuais para as escalas de representação (0 a +1), conformo a Equação (3):  

 
Índice de inclusão = (Vobservado – Vmínimo) / (Vmáximo – Vmínimo) 
  

 

Figura 30: Projeção gráfica do Índice de inclusão 

 

 

Em que: Vobservado = é o valor encontrado para a unidade territorial 

(bairro ou setor censitário); Vmínimo = é o menor valor no conjunto da cidade, 

em função da unidade territorial observada; Vmáximo = é o maior valor no 

conjunto da cidade, em função da unidade territorial observada. 

Como resultante, o índice de inclusão/exclusão pode ser composto, pela 

projeção dos índices de exclusão (-1 a 0), com os índices de inclusão (0 a +1) 

(Figura 31). Por fim, a partir deste resultado, escalona-se os índices de acordo 

com a fórmula apresentada na Equação (4):  

 

Fonte: Cavalcanti et al. (2011)  
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Índice inclusão/exclusão = (2 x (Vobservado - Vmínimo) / (Vmáximo - 

Vmínimo)) -1 

 

Em que: Vobservado = é o valor encontrado para a unidade territorial 

(bairro ou setor censitário); Vmínimo = é o menor valor no conjunto da cidade, 

em função da unidade territorial observada; Vmáximo = é o maior valor no 

conjunto da cidade, em função da unidade territorial observada. 

 

Figura 31: Projeção gráfica do Índice de inclusão/exclusão 

 

A escala de análise da inclusão/exclusão social varia de Alta exclusão à 

Alta inclusão, passando por Médica/Alta e, Média/Baixa. Nessa metodologia os 

dados a serem modelados são do tipo socioeconômicos, representativos do tipo 

da ocupação do território e, indicativos dos diferentes aspectos da condição de 

vida da população. 

Para Ramos et al. (2007), tal metodologia insere-se no contexto do 

planejamento urbano, que resultam em intervenções das partes envolvidas na 

problemática. Ao integrar as variáveis a modelagem do processo de 

inclusão/exclusão social, possibilita-se a formulação de políticas públicas à 

serviço do bem comum. Obviamente que a efetivação dessas ações no espaço 

urbano, passa pelo interesse dos agentes públicos e, da minimização dos 

interesses particulares, em prol dos interesses coletivos. 

Fonte: Cavalcanti et al. (2011)  
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As variáveis ou indicadores do sistema de modelagem da qualidade 

urbana é tema de debate de diversos autores (GENOVEZ et al., 2000, 2002 e 

2007; SPOSAT, 2000; KOGA, 2001; CAVALCANTI et al. 2011 e; NUNES, no 

prelo). De modo que segundo, Genovez (2002, p. 3), 

 

A espacialização deste novo índice síntese, computado a partir 
das variáveis mais significativas para o modelo, é denominada 
“Mapa Síntese” e constitui o produto final, destinado ao 
diagnóstico das variáveis condicionantes do processo de 
produção das desigualdades socioterritoriais (GENOVEZ, et al., 
2002, p. 3). 

 
Especificadamente os indicadores para o cálculo do índice de 

exclusão/inclusão social (Iex), são de uso recorrente, e um de seus exemplos é 

apresentado em Genovez et al. (2002) (Quadro 3). Na técnica, observa-se a 

valorização dos dados censitários do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística, como entrada para as análises.  

 

Fonte: Genovez et al. (2002) 

Quadro 3: Indicadores simples e compostos presentes na composição do índice de 
inclusão/exclusão social. 
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Esses dados são manipulados em sistemas de informação geográfica e 

resultam em mapas. Assim:  

 
o mapa da exclusão/inclusão social é uma metodologia que usa 
das linguagens quantitativa, qualitativa e de ferramentais do 
geoprocessamento. Produz dois índices territoriais, que 
hierarquizam regiões de uma cidade, quanto ao grau de inclusão 
/exclusão social (SPOSAT, 2000, p. 1). 

 

Contudo, observa-se a dificuldade das prefeituras em disponibilizar 

dados anuais para construção de indicadores mais específicos, fato que leva ao 

uso de dados mais generalizados, disponibilizados pelo IBGE. 

Um exemplo de apresentação de indicadores foi obtido do trabalho de 

Sauer et al. (2012), para a cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, que 

define três grandes temas (gerais), que configuram os componentes da exclusão 

social exposto no Atlas da Exclusão Social no Brasil (Tabela 15). 

 

Tabela 15: Componentes do índice de exclusão social para o município 
de Campo Grande. 

 

                 Fonte: SAUER et al. (2012). 

  

De forma geral os indicadores para cálculos do índice de 

exclusão/inclusão social (Iex), devem levar em conta dados de pobreza, 

educação, equidade, habitação e qualidade ambiental (incluindo neste último, 

abastecimento de água, de esgotamento sanitário e de coleta de resíduos 

sólidos). Esses dados podem ser submetidos às análises estatísticas variadas. 

Para tanto, nesta pesquisa, utilizaram-se os métodos de estatística espacial para 

análises das variáveis, de exclusão/inclusão social.  
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Segundo Nunes (2013), tais procedimentos, incluem o conjunto de 

métodos genéricos de análise exploratória, para a visualização dos dados 

geralmente no formato de mapas coropléticos. Além disso, se inserem na Análise 

Exploratória de Dados Espaciais, que é baseada nos aspectos dos arranjos 

espaciais, provenientes da base de dados geográficos, contidas em um SIG 

(PEROBELLI et al., 2007). 

De acordo ainda com a autora op. cit. (2013), os indicadores estatísticos 

que medem a interdependência espacial, se distinguem entre os globais e os 

locais. De modo que, segundo Lorena (2011), os indicadores globais fornecem 

um único valor como medida da associação espacial para todo o conjunto de 

dados e, os índices locais, são mais indicados para examinar os padrões de 

dados espaciais em uma escala de maior detalhe, em que normalmente a 

dependência espacial é mais acentuada.  

De forma geral, os métodos de estatística espacial permitem 

compreender os padrões de associação espacial (clusters), analisar 

instabilidades espaciais e identificar situações atípicas (outliers) (SANTOS e 

RAIA JUNIOR, 2006). Ainda segundo os autores, supracitados (2006), 

 
O Índice de Moran é o mais utilizado, quando se deseja um 
sumário da distribuição espacial dos dados. Quando comparado 
aos indicadores comumente utilizados, o índice de Moran 
incorpora uma dimensão bastante inovadora, pois ele atesta até 
que ponto o nível de uma variável, de uma área, é similar ou não 
às áreas vizinhas (SANTOS e RAIA JUNIOR, 2006). 

 

Como resposta, o Índice Global de Moran apresenta valores que quando 

forem maiores que 0,05, indicam que não há autocorrelação espacial e, se forem 

menores que 0,05, a correlação é significativa. Essas áreas são então 

classificadas em cinco diferentes níveis: sem significância; significância de 0,05 

(95% de confiança); de 0,01 (99% de confiança); de 0,001 (99,9% de confiança) 

e; de 0,0001 (99,99% de confiança) (MARQUES et al., 2010, p.3). 

O Indicador Local de Associação Espacial (LISA) é um parâmetro 

estatístico que fornece valores proporcionais àqueles da estatística global, ou 

seja, permite descrever o grau de semelhança ou diferença de cada evento no 

que diz respeito aos eventos mais próximos. Assim, a soma total do LISA de 

todas as áreas é proporcional ao valor obtido para o índice global, sendo o 
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indicador local uma decomposição do indicador global (ANSELIN, 1995 apud 

NUNES, 2013).  

Com referência aos estudos de Santos e Raia Junior (2006) e Nunes 

(2013), existem, outras formas adicionais de visualização de dependências 

espaciais. Destas, destaca-se pelos autores a aplicação do diagrama de 

espalhamento de Moran, construído com base nos valores normalizados 

(valores de atributos subtraídos de sua média e divididos pelo desvio padrão). 

 Assim, Nunes (2013) em suas análises, verifica que a ideia central é 

comparar os valores normalizados dos atributos de uma área, com a média dos 

seus vizinhos, construindo um gráfico bidimensional de Z (valores normalizados) 

por WZ (valores da média dos vizinhos, também normalizadas). Para finalizar, 

os resultados são divididos em quatro quadrantes, distribuídos espacialmente 

em um mapa (BOX MAP), com o objetivo de identificar pontos com associação 

espacial, positiva ou não (Figura 32). 

 

 
 

 

 

Ainda segundo a autora supracitada (2013, p. 243), 

 

no Gráfico de Dispersão, os valores apresentados são divididos 
em quadrantes (Q). Onde Q1 corresponde aos valores alto-alto 

Figura 32: Diagrama de Espalhamento de Moran. 

Fonte: Nunes (2013) 
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(valores altos de Z e valores altos de WZ), Q2 aos valores baixo-
baixo (valores baixos de Z e valores baixos de WZ), Q3 a valores 
alto-baixo e Q4 a valores baixo-alto. Q1 e Q2 indicam pontos de 
associação espacial positiva ou negativas, no sentido que uma 
localização possui vizinhos com valores semelhantes. Q3 
(valores positivos, média negativa) e Q4 (valores negativos, 
média positiva), indicando pontos de associação espacial 
negativos, convizinho com valores diferentes, ou seja, pontos de 
transições entre diferentes padrões espaciais. 

 

Para Kampel et al. (2000) existem duas maneiras de interpretar as 

informações do Diagrama de Dispersão de Moran: (1a) – identificação de 

“outliers”, pontos no diagrama que são extremos em relação à tendência central, 

no sentido em que não seguem o mesmo processo de dependência espacial, da 

maioria das outras observações, dos pares (Wyi, yi), computados para valores 

padronizados e; (2a) os valores alheios ao intervalo de 2, dos desvios-padrão 

que são considerados “outliers”.  

Além disso, de acordo com Druck et al. (2004), o diagrama de Moran 

também pode ser representado na forma de um mapa temático bidimensional 

denominado de Box Map, em que cada cor do mapa representa um quadrante 

do diagrama de espalhamento (Figura 32). Desse modo, o que se segue no 

próximo tópico é a descrição e mapeamento estatístico das variáveis de 

exclusão/inclusão social, adotadas nessa pesquisa. 

 

6.2 Análise Exploratória de Dados Espaciais 

 

Conforme mencionado, as variáveis estatísticas de exclusão/inclusão 

social podem ser agrupadas em fatores ambientais, sociais e econômicos. 

Contudo, observou-se, que pode variar a opção por uma ou outra variável. No 

Quadro 4 é apresentada a discriminação das variáveis selecionadas nesta 

pesquisa, conforme a disponibilidade e adequabilidade destes dados para os 

setores censitários em análise. 
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Fonte: adaptado de Genovez (2007). 
 

Quadro 4: Discriminação das variáveis usada na espacialização do índice de 
inclusão/exclusão social 

INDICES INDICADORES VARIÁVEIS

DHab - Densidade habitacional (proporção de domicílios 

com mais de 6 ou mais moradores.

DoPV - Proporção de Domicilios sem pavimentação.

AAPrecp - Proporção de domicílios com precária

abastecimento de água.

ISPprecp - Proporção de domicílios com precária

instalação sanitária (esgoto).

PTLixo - Proporção de domicílios com precário

tratamento do lixo (sem coleta de lixo). 

ChFLinPobr - Proporção de chefes de família de linha da

pobreza

ChFAbxPobr -Proporção de chefes de família abaixo de

linha da pobreza (pessoas responsáveis sem redimento).

Longevidade 
Long- proporção da população acima de 70 anos.

Estímulo 

Educacional 

AfTard - Proporção de alfabetização tardia (pessoas de

10 a 14 anos).

Escolaridade 

precária

EscPrec -Escolaridade de Precária.

Desenvolvimento 

Educional

Deduc - Proporção de chefes de família não

alfabetizados.

Equidade Equidade femina MChF- Proporção de mulheres chefes de familia.

Autonomia de 

Renda

Precária condição 

de Sobrevivência

Desenvolviment

o Humano

Conforto domiciliar 

Qualidade 

Ambiental

Qualidade Vida
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Desse modo, nessa pesquisa os índices de análises selecionados dos 

arquivos do IBGE foram: Conforto Domiciliar, Qualidade Ambiental, Autonomia 

de Renda, Desenvolvimento Humano equidade.   

A variável Autonomia de Renda utilizou como índices as condições 

precárias de sobrevivência, que envolveu dados de proporção de chefes de 

família abaixo da linha da pobreza (ChFAbxPobr) e na linha da pobreza 

(ChFLinPobr). A (Figura 33) apresenta os padrões espaciais dessas duas 

variáveis, representadas pelo BoxMap e MoranMap. 

Figura 33: Análise espacial dos dados censitários de Autonomia de Renda  
(ChFLinaPobr; ChFLinPobr). 

No BoxMap, observa para variável (ChFLinaPobr), agrupamentos de 

Alto-Alto (Quadrante I), números de chefes de família abaixo da linha da 

pobreza com pequeno cluster na porção noroeste (Região Noroeste) nos bairros 

Parque Tremendão, Morada do Sol, Fortaleza, Vila Mutirão I e II, Bairro Floresta 

e Bairro da Vitória, no (anexo 01) traz a identificação de cada bairro. Observa-

se ainda agrupamento na região leste, nas áreas invadidas ao longo da Rodovia 

BR- 153 e, nos bairros Residencial Vale dos Sonhos I e II e Residencial João 

Paulo II. 

No BoxMap da variável (ChFLinPobr) observa dois agrupamentos de 

Alto-Alto, quantitativo de chefes de família na linha da pobreza, com 

dependência espacial para um grande número de bairros da Região Noroeste e 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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no extremo nordeste da Região Norte, representados pela referida área de 

invasão junto a Rodovia BR-153, saída para Anápolis, Residencial Vale dos 

Sonhos I e II, Residencial João Paulo II e demais áreas de glebas, ocupadas 

irregularmente. Para a Região Noroeste, destaca-se ainda os bairros Primavera, 

São Domingos, Recreio São Joaquim, Mansões Rosa de Ouro, Estrela D’Alva, 

Jardim das Hortênsias e outros, no (anexo 01) traz a identificação de cada bairro. 

A análise de significância representada no Moran Map, para a variável 

(ChFLinPobr), revela Alta-Alta significância estatística, em alguns setores na 

Região Noroeste, confirmando que para a variável chefes de família na linha da 

pobreza, existe p_valor de 0,0001 (99,99% de confiança). 

A abordagem para o Desenvolvimento Humano, que envolve a 

Longevidade (LongV) e proporção de pessoas alfabetizadas tardiamente 

(AFTard), está representada na (Figura 34). Nesse sentido, da Figura 34, 

observa-se para o BoxMap de Longevidade agrupamentos de valores (Alto-Alto) 

concentrados na porção sul da Região do Meia Ponte e, em praticamente toda 

Região Noroeste, nesta última região, com alta significância estatística. Os 

dados no Quadrante I, apresenta valores positivos e médias positivas para os 

dados de Longevidade, atestando, que a maior proporção de pessoas acima de 

70 anos de idade, está na Região Noroeste.  

Figura 33: Análise espacial dos dados censitários de Desenvolvimento Humano (Longv; 
AFTard). Fonte: Elaborado pelo autor. 
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 Ao contrário, nos bairros do extremo sudeste da Região Norte, apresenta 

Baixo-Baixo valores de exclusão para a variável Alfabetização tardia. Esses 

dados predominam nos bairros Chácara Bom Retiro, Jaó e Santa Genoveva. 

 Certamente, são bairros onde residem moradores de alto poder 

aquisitivo e boa qualidade de vida, favorecendo a alta longevidade e baixa 

alfabetização tardia. Pelo BoxMap de longevidade observou resultados 

semelhantes para os bairros acima mencionados, acrescentando aí para tal 

cenário os bairros da porção central (Região Meia Ponte) Itatiaia, Mansões do 

Campus, Condomínio Cidade Universitária e Conjunto Samambaia.  

 Da análise da variável AFTard para o BoxMap, verifica que o maior 

cluster de setores censitários para a classe Alto-Alto, está na Região Noroeste, 

refletidos nos valores de alta significância do MoranMap para esta mesma 

região, em que se destacam os bairros São Carlos, Boa Vista, São Domingos, 

Floresta e Vitória. 

  A (Figura 35) mostra a espacialização das variáveis Escolaridade 

Precária (EscPrec) e Proporção de chefes de família não alfabetizados (DEduc). 

Na variável de escolaridade precária (EscPrec), destaca-se agrupamentos da 

classe (Alto/Alto) e de alta significância, formados por setores censitários, 

localizados nos bairros da Região Noroeste e da porção nordeste, da Região 

Norte, característicos de exclusão social. Adiciona aí um cluster na porção sul 

da Região Noroeste, nos bairros Finsocial, Setor Morada do Sol e adjacências.  

Figura 34: Análise espacial dos dados censitários de Desenvolvimento Educacional 
(EscPrec; DEduc). Fonte: Elaborado pelo autor. 
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  A Região do Meia Ponte e Norte apresentou Baixa-Baixa exclusão social 

para a variável em análise. Porém, um contraste foi identificado na Região Norte, 

em que o Jardim Guanabara, Asa Branca e Nossa Senhora da Piedade 

apresentaram (Baixo-Alto) valores negativos e médias positivas para 

agrupamento da variável EscPrec, no (anexo 01) traz a identificação de cada 

bairro. 

  Da análise de significância para essa mesma variável, observa valores 

de p_0,0001 apenas para a Região Noroeste e extremo nordeste da Região 

Norte. Essas localidades com supramencionado, se refere a uma área de 

invasão na saída para a cidade de Anápolis.  

  Em contrapartida a variável de chefes de família não alfabetizados 

(DEduc), apresenta Alta-Alta exclusão social dominante, nas regiões do Meia 

Ponte e parte da Região Noroeste. Dessa análise, destaque é dado, para os 

bairros do entorno do Jardim Guanabara, que além de Alta-Alta exclusão para a 

variável em análise, apresenta Alta-Alta significância estatística. 

  A análise das variáveis proporção de domicílio com precário 

abastecimento de água (AAPrec) e proporção de domicílio com precária 

instalação sanitária (ISPrecp) está contida no mapa da (Figura 36). 

Figura 36: Análise espacial dos dados censitários de Qualidade Ambiental (AAPrec; 
ISPrecp). 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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No indicador Aspecto Ambientais, domicílios com abastecimento de 

água precário (AAPrecp), observou correlação espacial que revelou cluster 

apenas para 16 setores censitários, que apresentaram Alta-Alta exclusão, na 

extremidade da Região Norte e na parte central da Região do Meia Ponte. Nesta 

análise constatou-se que os bairros Caraíbas, Mansões do Campo, Chácara 

Samambaia, Conjunto Samambaia, Chácara Califórnia, Residencial Humaitá, 

Mansões Goianas, Parque das Nações e José Viandeli estão integramente 

afetados pela exclusão, para o indicador de abastecimento de água.  Também 

pela análise de Moran Map os bairros Caraíbas, Mansões do Campo, Chácara 

Samambaia, Conjunto Samambaia foram os que apresentaram Alta-Alta, no 

(anexo 01) traz a identificação de cada bairro.  

Do BoxMap para a variável AAPrec, observa agrupamento de Alta-Alta 

significância no extremo norte, da Região Norte. Tal problemática era esperada 

devido ao fato de nessas áreas se concentrarem glebas que não foram 

regularizadas, portanto, não receberam infraestrutura básica. O cenário foi 

semelhante para o extremo nordeste da Região Norte, área de invasão, em que 

também se observa a implantação da infraestrutura após ocupação dos 

moradores.  

 Da variável instalações sanitárias precárias (ISPrecp), o cenário é mais 

preocupante para a Região Noroeste que apresentou Alto-Alto agrupamento de 

áreas de exclusão. Ao contrário, os bairros localizados na porção sudeste da 

Região Norte, apresentou Baixa-Baixa exclusão para a variável instalações 

sanitárias, com clusters estatisticamente significantes (Alto-Alto). 

 Já a Região do Meia Ponte apresentou contraste de exclusão para a 

variável instalações sanitárias, em que observou, bairros com Alta-Baixa 

exclusão e, com clusters de significância Baixo-Baixo. Isso quer dizer que a baixa 

exclusão para a variável instalações sanitárias apresentou significância para os 

bairros Urias Magalhães, Gentil Meireles, Panorama Parque, Setor Progresso e 

Cruzeiro do Sul. 

 Em contraposição, os bairros Santa Genoveva, Goiânia II e Jaó 

apresentaram Baixa-Baixa exclusão para a variável instalações sanitárias, com 

Alta-Alta significância, de conglomerados, de seus setores censitários, nesta 

classe. Este dado revelou cluster significativo de baixa exclusão, verificada no 

Moran Map e no diagrama de Moran. Além disso, observou, que a exclusão para 
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o indicador AAPrecp está relaciona, na grande maioria, às glebas onde a divisão 

de bairros não estão consolidadas. 

Ainda com base na qualidade de vida, dos aspectos ambientais, levando 

em conta as instalações sanitárias precárias (ISPrecp), observou-se a elevada 

exclusão desta variável, coincidente com os mesmos bairros, com precário 

abastecimento de água da Região Norte. Contudo, para as instalações 

sanitárias, constatou-se que o agrupamento de exclusão avança para setores 

censitários da Região Meia Ponte e outro agrupamento da Região Noroeste, em 

que se destacam os bairros Jardim Liberdade, Vila Mutirão II, Parque 

Aeronáutico Antônio Sebba Filho e Chácara de Recreio São Joaquim.  

Da Região do Meia Ponte destaca-se a exclusão caracterizada pelos 

cluster da classe Alto-Alto, nos bairros da Vila Maria Dirce, Zona Industrial Pedro 

Abrão, Jardim Gramado, Jardim Santa Cecilia, Setor Noroeste e Setor Marabá.  

Para o Indicador Ambiental Coleta de Lixo precária (Figura 37), os 

bairros Caraíbas, Mansões do Campo, Chácara Samambaia, Conjunto 

Samambaia foram os que apresentaram Alta-Alta exclusão, com significância 

Alta-Alta, representada no Moran Map. Nas atividades de campo, observou-se 

que essas áreas são de ocupação recente, afastadas dos outros bairros e, sendo 

ocupadas por chácaras em que o serviço de colega de lixo é praticamente 

inexistente. 

Figura 3735: Análise espacial dos dados censitários de Coleta de Lixo 
(PTLixo). 

 

Além disso, observou-se conglomerado censitários de Alta-Baixa 

exclusão para a coleta de lixo em todas as regiões em estudo. (Figura 37). 

Destaque é dado para o agrupamento no entorno da gleba onde se encontra a 

Universidade Federal de Goiás, em que foi nítido o predomínio da classe Alta-

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Baixa exclusão. O outro agrupamento identificado encontra-se na porção 

sudoeste, em um formato de corredor, ao longo do perímetro da GO-070 e 

Perimetral Norte. 

A (Figura 38) apresenta as análises das variáveis densidade 

habitacional (Dhab) e proporção de domicílios sem pavimento (DoPV), 

agrupadas no indicador Conforto Domiciliar. 

 

Figura 36: Análise espacial dos dados censitários autonomia do Conforto Domiciliar 
(Dhab; DoPV). 

 

Do BoxMap da Dhab, observa-se seis pequenos agrupamentos de Alta-

Alta densidade habitacional dispersos pelas três regiões analisadas, em que dois 

desses, apresentaram significância estatística Alta-Alta. Assim, destaca-se para 

a análise três agrupamentos, um em cada região. 

O agrupamento da Região Noroeste englobou parte dos bairros São 

Carlos, Vitória, Floresta, Curitiba, Tremendão e Estrela D’Alva, no (anexo 01) 

traz a identificação de cada bairro. Como verificado, esses bairros apresentaram 

exclusão em muitas variáveis, o que sugere exclusão de uma grande parcela 

significativa da população da Região Noroeste, pois ocorre justamente em 

bairros de Alta-Alta densidade. É importante ressaltar, que a análise da 

significância da variável Dhab, só apresentou Alta-Alta para a região Noroeste. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Da variável DoPV (domicílios sem pavimentos) identificou-se um 

agrupamento com significância estatística na Região do Meia Ponte, em sua 

porção norte, especialmente formado por áreas de glebas. O dado sugere que 

são áreas ainda não efetivamente ocupadas e, sem infraestrutura de 

pavimentação asfáltica. 

 Por último, foi analisada a variável MChF (equidade feminina), referente 

ao quantitativo de mulheres chefes de família (Figura 39), em que se observou 

a existência de seis clusters distribuídos nas três regiões de análise, mas com 

significância baixa.  

Assim, pode-se concluir que o quantitativo de mulheres com a principal 

responsável financeira de suas famílias é baixo, nas três regiões estudada.    Ao 

passo que a classe de Baixa-Baixa, significância, foi observada com 

predominância na Região do Meia Ponte e na Região Norte. 

Figura 37: Análise espacial dos dados censitários de equidade feminina (MChF). 

 

Esse comportamento de agrupamento foi observado para os bairros 

Chácara Bom Retiro e Parque dos Cisnes, extremo norte, da Região Norte e nos 

bairros Chácara Califórnia e Alice Barbosa, Região do Meia Ponte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Estudar o espaço urbano não é uma tarefa simples, pois requer do 

pesquisador, capacidade crítica para analisar o ambiente e as formas como ele 

se auto organiza, bem como dos agentes que comandam tal processo. Além 

disso, requer dados tanto censitários quanto orbitais, com nível de detalhamento 

bastante refinados, que só ganhou aplicabilidades mais expressivas na última 

década, com a utilização das práticas das geotecnologias no meio urbano. 

O ambiente urbano é muito complexo, pois pode ser encarado como a 

materialização das tecnologias e das técnicas que determinada sociedade 

dispõe e utiliza, para conceber o seu local de vivencia, ou seja, aquilo que Santos 

(1996) denomina de “segunda natureza”. Fica assentada sobre uma 

determinada localidade, que por definição, apresentaria uma dinâmica de 

funcionamento natural em equilíbrio, denominada pelo mesmo autor, de 

“primeira natureza”. Assim, a cidade configura-se justamente como o principal 

ponto de conflito entre as duas naturezas, talvez seja, dentre os modelos de uso 

da terra, aquele que mais contribua para artificializar o meio ambiente natural. 

A ideia de conflito entre as naturezas é predominante desde a 

construção das primeiras cidades, portanto, uma não poderia coexistir, na 

presença da outra. Só recentemente começa a declinar, em nível mundial, com 

a realização de grandes reuniões e fóruns para discussão de questões 

ambientais. A partir daqui, dá lugar à uma corrente de pensamento que busca a 

integração, cada vez maior, do meio artificial com o meio natural, potencializador 

de várias características benéficas ao homem. 

Por conseguinte, podemos avaliar os resultados deste trabalho em três 

aspectos distintos que são eles: crescimento urbano e questão fundiária; a 

dinâmica de cobertura das áreas verdes e; os padrões de segregação 

socioespacial. 

No que diz respeito ao crescimento urbano e questão fundiária ressalta-

se que as regiões Norte, Meia Ponte e Noroeste, apresentaram a maior taxa de 

crescimento entre os anos de 1995 a 2005. Concomitantemente, a evolução dos 

loteamentos e do pico máximo de redução das áreas verdes, ocorre entre o 
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mesmo intervalo de anos. Tal fator, demonstrou que neste estudo as áreas 

verdes e crescimento urbano se revelaram variáveis inversamente 

proporcionais. Em encontro, mesmo com o esforço do Estado a partir da década 

de 90, a situação fundiária parece ainda não ter sido totalmente resolvida, para 

exemplificar o Governo do Estado, junto com a Prefeitura lançou recentemente 

o Programa casa legal, que tem como objetivo legalizar vários imóveis em 

situação irregular em Goiânia, principalmente na Região Noroeste e Norte. A 

análise dos dados tabulados, indicam que dos 313 loteamentos na área de 

estudo, apenas 45,7% estão totalmente regularizados, segundo informações da 

prefeitura municipal de Goiânia. 

Como resultante de tal processo, ainda é verificada, nas  três regiões, a 

dificuldade de alguns de seus moradores quanto a posse e legalização da 

propriedade. Neste cenário, surgem os denominados lotes não aprovados por 

nenhuma organização pública e sem registro em cartório, sendo na maioria das 

vezes, ostentados pela dificuldade de seus moradores em custear todas as 

despesas necessárias à titulação e registro da propriedade.  

Outro aspecto que reflete a insuficiência da eficácia dos instrumentos de 

regularização fundiária, ainda defrontada pela prefeitura de Goiânia, é a 

existência de glebas ocupadas sem parcelamento do solo e de alguns 

loteamentos sem informação da atual situação fundiária, junto ao poder público 

administrativo. Vale frisar que tal situação, remete a insegurança de posse da 

terra e do direito à moradia, a própria vulnerabilidade do poder público 

administrativa e da baixa qualidade de vida dos seus ocupantes.  

Com relação à dinâmica de cobertura das áreas verdes foram 

identificadas um total de 201 áreas verdes, dentre APP, APA, praças e parques. 

Posteriormente fez-se o cálculo do Índice de Área Verde (IAV) por habitante, que 

para as três regiões em estudo totalizou, em um índice de 243,52 m²/hab.. Por 

conseguinte, foi detectada uma variação de 78,72 m²/hab, entre as regiões, que 

apresentou o maior e o menor Índice de Área Verde, por habitante. Ainda nessa 

linha de raciocínio, quando espacializados os dados, estes revelam que a Região 

Norte possui o maior IAV em oposição a Região do Meia Ponte, que apresenta 

o menor IAV. 

Nesse sentido os padrões de segregação socioterritorial no espaço 

urbano revelam as desigualdades socioterritoriais tendo por base os índices de 
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conforto domiciliar, qualidade ambiental, autonomia de renda e desenvolvimento 

humano. 

A pesquisa revelou padrões de desigualdades socioespaciais de chefes 

de famílias na linha da pobreza e abaixo concentrada nas Regiões Noroeste e 

Norte. Notou que foram observados na variável longevidade que a Região 

Noroeste apresentou em maior número de proporção pessoas acima de 70 anos 

de idade. Novamente a Região Noroeste e na sua porção nordeste Região Norte 

apresentou um significativamente chefes de famílias não alfabetizado, 

características de exclusão social. Nos indicadores de aspecto ambientais na 

variável de abastecimento de água 16 setores censitários que apresentaram 

Alta-Alta exclusão, na extremidade da Região Norte e na parte central da Região 

do Meia Ponte. 

Encerra-se este trabalho, que teve como área de análise, três das 

grandes regiões da capital Goiana, em um total de sete. Para finalizar, sentimos 

a necessidade de deixar algumas recomendações, bem como limitações e 

percepções, em relação à temas e demandas de pesquisas futuras. No que diz 

respeito as recomendações, propomos que o estudo seja estendido para todas 

as sete regiões da cidade de Goiânia. Nas dificuldades, podemos prever 

algumas limitações em relação a ausência e precisão de dados atualizados, 

tanto censitários quanto satelitários.  

É importante mencionar ainda, que os recursos computacionais 

empregados nesse tipo de pesquisa, deve ser de elevada capacidade 

operacional. Por fim, com a pesquisa, a expectativa é ter contribuído para o 

conhecimento da dinâmica de formação de regiões periféricas da cidade de 

Goiânia, e com a percepção em relação as vulnerabilidades socioambientais, 

dessas três regiões. 
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Anexo I 

Identificação dos bairro das  regiões em estudo
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 Anexo 1: Identificação dos Regiões Norte, Noroeste e Meia Ponte no Município de Goiânia
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Anexo II 

Planilha de visita de campo 
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ROTEIRO DA VISITA DE CAMPO 

Ponto: 14:  Jd. Gramado 

Tipo de Análise:  

Menor índice de Verde Urbano   Discrição: 
Análise da vegetação nativa 

para o MENOR Índice de 
Verde Urbano 

Número das fotos: 

Coordenadas: UTM: 

Local: Próx. A 

Perimetral 

Região: Norte Setor:  

S. Jaó 

Logradouro: 

Praça, Rua, APP, APP, 

Análise do Índice de 

Verde Urbano 

Av. Perimetral Norte, 7572-

7590; Av. Maria de Melo, 348-

428 

Aspecto paisagístico; 

Vegetação 
Satisfatório, insatisfatório. 

Discrição: 

Infraestrutura Bom, Regular, Ruim. Obs.: Boa  

Descrição: Estrutura: Obs.: 

  

 

Obs: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


