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1. INTRODUÇÃO 

1.1 CONTEXTO E TEMA 

Dentre os problemas causados pela intensa urbanização, podem-se citar: transformação do 

ambiente natural, ocupação e desmatamento de margens de corpos hídricos, uso inadequado do 

solo, supressão de vegetação nativa. Soma-se a tais situações a ausência de um planejamento 

urbano adequado. Esta condição vem gerando inúmeros problemas para a população urbana e 

reduzindo a qualidade de vida nas cidades, principalmente dos países “em desenvolvimento” 

(BRANDÃO; CRESPO, 2016). 

A falta de planejamento urbano adequado, atrelado à ausência de infraestrutura nas cidades vem 

gerando uma série de problemas, como: a ocupação de locais inadequados para moradia; 

enchentes associadas a problemas de drenagem; poluição do ar e da água e, perda de cobertura 

vegetal. Além desses impasses, a população urbana enfrenta a ausência de políticas de inclusão 

e integração social (BRANDÃO; CRESPO, 2016), cuja problemática ambiental tende a 

intensificar. 

A preocupação com a questão ambiental urbana e a busca por soluções sustentáveis para as 

cidades contemporâneas levou à proposição de diferentes teorias, dentre as quais o conceito da 

infraestrutura verde. Esta se refere à proposição de infraestrutura urbana integrada ao meio 

natural e que tem a função de conservar os ecossistemas naturais e beneficiar os seres humanos. 

Assim, apesar de o conceito de infraestrutura verde ser bastante abrangente segue uma mesma 

linha para os autores que o estudam, como Rosa e Herzog (2010), Pellegrino e Colmier (2008), 

Benedict e McMahon (2006) e Benini (2015).  

A infraestrutura verde pode ser aplicada de diversas maneiras e em diversas escalas, como 

residências, bairros e cidades. Dentre as principais tipologias de infraestruturas verdes, podem-

se destacar: os jardins de chuva, as biovaletas, a renaturalização de corpos d’água e os parques 

lineares. Diferentes propostas podem ser encontradas nos ambientes urbanos, como se verá a 

seguir. 
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1.2 JUSTIFICATIVA 

A expansão urbana que ocorreu no Brasil a partir do século XX tem gerado inúmeras mudanças 

na paisagem natural e também problemas de planejamento urbano e infraestrutura, como o 

aumento de áreas impermeabilizadas, redução da cobertura vegetal, piora na qualidade das 

águas, uso inadequado do solo e ocupação irregular.  

Assim como outras cidades brasileiras, Goiânia sofre consequências negativas provenientes da 

intensa urbanização pela qual a cidade passou. No entanto, a capital goiana tem um agravante, 

uma vez que em seu território encontra-se grande número de córregos, leitos e mananciais, e a 

impermeabilização do solo tende a acelerar problemas de drenagem. A presença de um grande 

número de corpos d’água, na cidade de Goiânia, o período chuvoso intenso de outubro a abril 

e as ocupações irregulares em fundos de vale faz com que parte da população da cidade fique 

suscetível a desastres ambientais, como inundações, escorregamentos de solos e ocorrência de 

erosões e voçorocas (REGO, 2015).  

Além disso, os 85 corpos d’água que passam pela cidade se encontram em sua maior parte, 

poluídos (AMMA1). Segundo o Programa Urbano Ambiental Macambira Anicuns (PUAMA2), 

o ribeirão Anicuns é classificado como o mais poluído entre todos os corpos hídricos que 

atravessam o município, sendo o Córrego Macambira o seu principal afluente. Esse fato é 

bastante preocupante quando se leva em conta que a bacia formada pelo ribeirão Anicuns e o 

Córrego Macambira drena cerca de 70% da área urbana de Goiânia.  

Considerando isso, faz-se necessário estudos sobre formas alternativas de infraestrutura, que 

estejam mais relacionadas ao ambiente natural e não a sua completa transformação. As 

infraestruturas verdes são uma opção para a resolução desses problemas, uma vez que além de 

contribuírem com a drenagem das águas pluviais, aumentando as áreas de infiltração, 

colaboram com a manutenção de áreas verdes nas cidades, aumentam a interação entre as 

pessoas e ainda aumentam a qualidade de vida em toda a área urbana.  

                                                           
1Disponível em: <http://www.goiania.go.gov.br/shtml/amma/mananciais.shtml>. Acesso em: 10/06/2017. 
2 Disponível em: < https://www.goiania.go.gov.br/shtml/puama/principal.shtml>. Acesso em: 03/05/2017. 
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1.3 PROBLEMA 

Considerando o contexto contemporâneo de Goiânia, parte-se do seguinte problema de 

pesquisa: o parque linear Macambira Anicuns pode funcionar como uma infraestrutura verde 

em Goiânia, considerando os aspectos físico-ambientais (cobertura vegetal, relevo e infiltração) 

e a morfologia urbana (configuração do arruamento, área e densidade)? 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo Geral 

O objetivo deste trabalho é analisar se o parque linear Macambira Anicuns pode funcionar como 

uma infraestrutura verde em Goiânia, a partir da análise de sua morfologia urbana, considerando 

os aspectos físicos, ambientais e o ordenamento do uso e ocupação do solo.  

1.4.2 Objetivos Específicos 

Para alcançar o objetivo geral, identificam-se os seguintes objetivos específicos: 

i) Inventariar as diferentes tipologias de infraestrutura verde presentes na literatura;  

ii) Caracterizar as condições físicas, ambientais e uso do solo da Micro bacia em que 

está inserido o parque linear Macambira Anicuns; 

iii) Comparar as características do Parque Linear Macambira Anicuns com as tipologias 

de infraestrutura verde estudadas e verificar se esse pode ou não funcionar como 

uma infraestrutura verde no município de Goiânia. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Neste capítulo será apresentada a revisão bibliográfica sobre infraestrutura verde, que 

subsidiará este estudo. Será feita uma explicação sobre o conceito de infraestrutura verde, 

depois haverá um histórico da infraestrutura verde no Brasil e no mundo, seguido da 

apresentação de 13 tipologias de infraestrutura verde mais abordadas na bibliografia. Por fim, 

será feita uma abordagem dos parques urbanos da cidade de Goiânia ao longo da evolução dos 

planos diretores até o ano de 2017.  

2.1 INFRAESTRUTURA VERDE 

O termo infraestrutura verde, apesar de ser relativamente recente, tem sido objeto de estudo de 

vários autores nos últimos tempos, uma vez que as sociedades vêm apresentando uma maior 

preocupação com a questão ambiental.  O conceito de infraestrutura verde é bastante abrangente 

e, por isso, vários autores, como Herzog e Rosa (2010), Pellegrino e Cormier (2008), Benedict 

e McMahon (2006), e Benini (2015) apresentam definições diferentes para esse tema, no 

entanto, todos convergem para o mesmo sentido, o de uma infraestrutura urbana que está 

integrada ao meio natural e que tem a função de conservar os ecossistemas naturais, mas 

também beneficiar os seres humanos. 

De acordo com Herzog e Rosa (2010, p. 97), infraestrutura verde pode ser definida como o 

conjunto de “redes multifuncionais de fragmentos permeáveis e vegetados, preferencialmente 

arborizados (inclui ruas e propriedades públicas e privadas), interconectados que reestruturam 

o mosaico da paisagem”. Essas redes têm o papel de integrar as atividades humanas aos 

processos naturais, tanto bióticos como abióticos.   

Segundo Pellegrino e Cormier (2008, p. 128), a infraesturtura verde pode ser vista como um 

conjunto de “áreas naturais e outros tipos de espaços abertos que conservam os valores dos 

ecossistemas naturais e suas funções como mananciais, controle ambiental, regulação climática, 

recreação e lazer, provendo uma ampla gama de benefícios para a sociedade”. Ainda para esses 

autores, a infraestutura verde pode ser vista numa escala de projeto. Nesse sentido, os espaços 

que compõem esse conjunto de redes multifuncionais podem se integrar às cidades, melhorando 

a qualidade ambiental dessas áreas.  

Benedict e McMahon (2001) conceituam infraestrutura verde como “uma rede de espaços 

verdes interligados, que conserva os valores e funções dos ecossistemas naturais e fornecem 
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benefícios associados a populações humanas”. Os autores ainda afirmam que a “infraestrutura 

verde é a estrutura ecológica necessária para a sustentabilidade ambiental, social e econômica”.  

O Center of Neighborhood Technology de 2010 (p. 1) considera a infraesrutura verde como um 

conjunto de práticas para uma drenagem urbana mais sustentável, ou seja,  

uma rede de práticas descentralizadas de gerenciamento de águas pluviais que podem 

capturar e infiltrar a chuva onde cai, reduzindo o escoamento das águas pluviais e 

melhorando a saúde das vias navegáveis.  

Madureira (2012, p. 34) já vê a infraestrutura ecológica não apenas como uma solução para a 

drenagem urbana, mas como “um conceito abrangente, integrativo conceitual e espacialmente 

de outras abordagens aos espaços naturais (e. g. ‘greenbelt’, ‘greenway’, corredor ecológico ou 

estrutura ecológica)”.  

Todos esses conceitos mostram que a infraestrutura verde apresenta diversas tipologias que vão 

desde soluções para problemas de drenagem urbana até uso de meios de transporte mais 

sustentáveis. As principais tipologias de infraestrutura verde que vêm sendo desenvolvidas nos 

países atualmente são os jardins de chuva; biovaletas; bacias de detenção; tetos, muros e grades 

verdes; bioengenharia em taludes e encostas; pavimentos porosos; estacionamentos drenantes; 

renaturalização de corpos d’água; cinturões verdes e parques lineares. Isto é, todas elas 

relacionadas à recuperação da drenagem urbana ou recomposição de cursos d’água e 

ecossistema local. 

2.2 HISTÓRICO SOBRE A INFRAESTRUTURA VERDE 

Apesar de não ser um conceito novo, a infraestrutura verde vem sendo incorporada em muitas 

cidades e soluções urbanas devido ao aumento das preocupações e conscientização em relação 

às questões ambientais. 

Um dos primeiros trabalhos que teve o intuito de unir a sustentabilidade com urbanização data 

do fim do século XIX. Esse trabalho se trata do projeto “Emerald Necklace”, de Boston, 

idealizado por Frederick Olmsted. O “Emerald Necklace” ou “Colar de Esmeraldas” (Figura 

2.2.1) é uma infraestrutura urbana que apresenta “10 km de extensão e é formado por parques 

interligados por parkways e cursos d’água, em traçado que envolve boa parte dos setores norte 

e oeste da cidade de Boston” (BONZI, 2014, p. 112). 
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Figura 2.2.1 - Plano original do Emerald Necklace, 1894 

.  

 
Fonte: https://en.wikipedia.org/wiki/Emerald_Necklace#/media/File:Olmsted_historic_map_Boston.png. Acesso 

em: 29/04/2017. 

O parque existe até hoje e pode ser considerado como um modelo multifuncional, uma vez que 

combina soluções de drenagem urbana com qualidade do ar, proteção da flora e fauna locais e 

ainda promove a interação de pessoas, sendo considerado como uma alternativa de recreação e 

lazer para a população local. Por apresentar todas essas características, o projeto de Olmsted 

pode ser visto como um dos precursores da infraestrutura verde urbana (HERZOG; ROSA, 

2010). A Figura 2.2.2 mostra a extensão do parque Emerald Necklace atualmente.  

Figura 2.2.2 – Emerald Necklace em 2017. 

 
Fonte: http://www.rainydaymagazine.com/RDM2011/Home/April/Week2/RDMHomeApr1111.htm. Acesso em: 

29/04/2017. 

Além de Olmsted, Ebenezer Howard propôs soluções urbanas sustentáveis com as cidades-

jardim ao publicar seu livro, “Garden-cities of Tomorrow”, em 1902. O projeto de Howard 
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contemplava a união da cidade e do campo e tinha como princípios: “tamanho controlado com 

acessibilidade aos espaços verdes e aos pedestres, transporte público, adequado, uso misto (de 

zoneamento), reaproveitamento de resíduos sólidos em terras agrícolas e centros comerciais 

com economia local” (ANDRADE, 2003, p. 6). A Figura 2.2.3 ilustra o esquema de cidade 

Jardim proposta por Howard.  

Figura 2.2.3 - Projeto original da cidade jardim de Howard. 

 
Fonte: http://cidadejardimecidadeindustrial.blogspot.com.br/.Acesso em: 29/04/2017. 

A ideia da cidade-jardim de Howard pode ser vista, até hoje, em vários locais do mundo e do 

Brasil. No Brasil, as cidades de São Paulo, Belo Horizonte, Goiânia, Rio de Janeiro e Maringá 

apresentam bairros com características baseadas nas cidades-jardins de Howard.  

Raymond Unwin, influenciado pelas ideias de Howard, por sua vez, colocou o projeto da 

cidade-jardim em prática, juntamente com Barry Parker. Os dois foram responsáveis pela 

criação da cidade de Letchworth, na Inglaterra, em 1902. Enquanto Howard estava mais 

preocupado com as questões sociais, econômicas e políticas da cidade, Unwin tinha uma visão 

voltada para a estética urbana (DAHER, 2009). 

Após Howard, Unwin e Olmsted, os conceitos de infraestrutura verde e cidades sustentáveis 

passaram a ser estudados por outros autores. Como obras de destaque nesse assunto, podem-se 

citar: “Designal with Nature”, de Ian McHarg (1969); “Landscape Ecology”, Richard Forman 
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e Michel Godron (1986) e “Green Infrastructure - Linking landscapes and communities”, de 

Benedict e MacMahon (2006) (HERZOG; ROSA, 2010). 

Os trabalhos relacionados à infraestrutura verde se baseiam no estudo de alternativas 

sustentáveis de drenagem urbana; identificação de áreas suscetíveis ecologicamente, com uso 

de mapas; planejamento da paisagem com foco ecológico; adaptação das cidades para a 

interação entre a população e a natureza; e, análise das potencialidades da infraestrutura verde 

(HERZOG; ROSA, 2010). 

Na contemporaneidade, existem cidades em diversas partes do mundo que apresentam práticas 

de infraestrutura verde, algumas delas são: Friburgo e Berlim, na Alemanha; Seattle e Portland, 

nos Estados Unidos; Seul, na Coreia do Sul e Tóquio, no Japão.  

Em Friburgo (Figura 2.2.4), existe um parque linear de 9,5 km de extensão que cruza a cidade 

ao longo de um corpo hídrico. Essa medida faz parte de um plano de infraestrutura verde na 

escala urbana, que visa à conservação de áreas naturais dentro da cidade. Além disso, a cidade 

conta com uma série de medidas que atuam na escala local, restringindo construções com a 

adoção de parâmetros mínimos e máximos. A cidade de Berlim, na Alemanha, também, 

apresenta uma estratégia semelhante à de Friburgo com um plano de infraestrutura verde na 

escala urbana, caracterizado pela presença de parques que conectam os corpos hídricos que 

atravessam a cidade (HERZOG, 2010). 

Figura 2.2.4 - Corredor verde em Friburgo. 

 
Fonte: http://meioambientefrancine2sem2011.blogspot.com.br/2011/10/obraanaloga02-cidade-de-freiburg.html. 

Acesso em: 29/04/2017. 
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Figura 2.2.5 - Lagoa pluvial em Friburgo. 

 
Fonte: http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/minhacidade/11.130/3900. Acesso em: 29/04/2017. 

Em Seattle e Portland, há a adoção de práticas e tecnologias para a solução dos problemas 

relacionados à drenagem, ao clima e à ecologia urbana bem como a promoção de ambientes 

que favorecem a interação entre pessoas e embelezamento da região. Alguns tipos de 

infraestruturas verdes adotadas nessas cidades são os jardins de chuva, canteiros pluviais, 

biovaletas e lagoas pluviais (PELLEGRINO; CORMIER, 2008). 

Seul também é um exemplo de cidade que vem se preocupando com a transformação de uma 

infraestrutura cinza em uma infraestrutura verde. Com o objetivo de se tornar o primeiro país 

verde da Terra, lançou recentemente um plano com a intenção de renaturalizar seus rios e 

melhorar a qualidade das águas e da vida urbana (HERZOG, 2010). O resultado dessas medidas 

pode ser visto na Figura 2.2.6. 

Figura 2.2.6- Rio Cheonggyecheon renaturalizado. 

 
Fonte: http://atverdebrasil.com.br/. Acesso em: 29/04/2017. 

http://atverdebrasil.com.br/
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Tóquio é outra cidade da Ásia que tem atuado nessa linha. O parque “Kasai Rinkai” (Figura 

2.2.7) é um exemplo de infraestrutura verde urbana, já que busca a junção de conservação 

biológica e interação humana (HERZOG, 2010).  

Figura 2.2.7 - Parque Kasai Rinkai em Tóquio, alagado construído e parque de diversões ao fundo. 

 
Fonte: http://www.japan-guide.com/e/e3024.html. Acesso em: 29/04/2017. 

No Brasil, apesar de serem poucas as experiências de infraestrutura verde em escalas mais 

abrangentes, pode-se considerar que a criação de parques urbanos e unidades de conservação 

são práticas relacionadas a essa infraestrutura mais sustentável (SCHUTZER, 2014). Curitiba 

e Londrina, no Paraná, João Pessoa, na Paraíba e Goiânia são exemplos de cidades brasileiras 

que apresentam práticas urbanas voltadas para a infraestrutura verde com a criação de parques 

urbanos que colaboram com a infiltração das águas pluviais, melhoria da qualidade do ar e do 

microclima local. As Figuras 2.2.8, 2.2.9 e 2.2.10 ilustram parques urbanos presentes em 

capitais brasileiras.  

Figura 2.2.8- Parque Botafogo em Goiânia. 

 
Fonte: http://www.guiadasemana.com.br/goiania/turismo/estabelecimento/parque-botafogo. Acesso em: 

29/04/2017. 
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Figura 2.2.9 - Parque Tanguá em Curitiba. 

 
Fonte: http://www.curitiba-parana.net/parques/tangua.htm. Acesso em: 29/04/2017. 

Figura 2.2.10 - Parque Sólon de Lucena, em João Pessoa. 

 
Fonte: http://www.villaimperador.com.br/infor-turismo.html. Acesso em: 29/04/2017. 

Outras experiências também podem ser citadas a partir do conceito de Low Impact 

Development (LID). Segundo Silva (2015, p. 2), esse termo é utilizado para “designar a 

abordagem alternativa de gestão de águas urbanas com o uso de técnicas compensatórias”. 

Essas técnicas têm como intuito utilizar uma abordagem diferente das técnicas clássicas 

relacionadas à drenagem urbana, já que buscam solucionar os problemas gerados pelas águas 

pluviais desde a fase de elaboração do projeto urbano até a sua fase final (SILVA, 2015).  

Os conceitos de LID já estão sendo aplicados em países como Estados Unidos, Inglaterra, 

Austrália, Dinamarca e Canadá. No Brasil, técnicas compensatórias estão sendo usadas em 

universidades federais, como a Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) e a Universidade 

Federal de Goiás (UFG) (SILVA, 2015). 
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No campus da UFSCar, fez-se a adoção de LID em três tipos de técnicas compensatórias, com 

o intuito de pesquisa. As técnicas adotadas nesse campus foram as seguintes: plano de 

infiltração associado a telhados, canal diafragma e vala de infiltração. Além dessas técnicas, 

outro experimento foi feito para verificar o funcionamento de um sistema filtro-vala-trincheira 

que une três técnicas compensatórias diferentes (SILVA, 2015). A Figura 2.2.11 mostra uma 

das técnicas compensatórias aplicadas na UFSCar. 

Figura 2.2.11- Plano de infiltração associado a telhado, canal diafragma e vala de infiltração no Campus da 

UFSCar. 

 
Fonte: Silva (2015). 

No Campus Samambaia da UFG, já existem poços de infiltração, que evacuam as águas de 

chuvas diretamente no subsolo por um processo de infiltração (SILVA, 2015). Além do poço 

de infiltração que já existe nesse campus, Silva (2015) propõe o uso de técnicas compensatórias 

em drenagem de águas pluviais, com base no conceito de LID.  A Figura 2.2.12 mostra uma 

técnica de baixo impacto aplicada ao campus da UFG.  

Figura 2.2.12 - Poço de infiltração no Campus Samambaia da UFG. 

 
Fonte: Silva (2015, p. 45) 
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2.3 TIPOLOGIAS DE INFRAESTRUTURA VERDE 

Segundo Benini (2015, p.96), “a infraestrutura verde, quando aplicada ao desenho ambiental 

urbano, utiliza do sistema verde (biomassa) com a finalidade de controlar o sistema azul (águas 

urbanas) através da purificação, detenção, retenção, transporte e infiltração”. 

As infraestruturas verdes podem ser utilizadas em diversas escalas: residencial, municipal, 

estadual e, até nacional. É comum o uso dessas tipologias nas escalas residencial e municipal, 

principalmente. Sendo assim, essa seção irá apresentar os principais tipos de infraestrutura 

verde encontrados nessas duas escalas: 

2.3.1 Jardim de chuva (bacias biorretentoras) 

Segundo Pellegrino e Cormier (2008, p. 128), as bacias biorretentoras “são depressões 

topográficas, existentes ou reafeiçoadas especialmente para receberem o escoamento da água 

pluvial proveniente de telhados e demais áreas impermeabilizadas limítrofes”. Os autores 

explicam que “o solo, geralmente tratado com composto e demais insumos que aumentam sua 

porosidade, age como uma esponja a sugar a água, enquanto microrganismos e bactérias no 

solo removem os poluentes difusos trazidos pelo escoamento superficial”.  

Os jardins de chuva, normalmente, formam parte da paisagem, entre o sistema de drenagem e 

os pavimentos impermeáveis (BRANDÃO; CRESPO, 2016). As Figuras 2.3.1.1 e 2.3.1.2 

representam aplicações deste conceito em calçadas limites ao sistema viário. 

Figura 2.3.1.1 - Jardim de chuva em Portland. 

 

Figura 2.3.1.2 - Jardim de chuva em Portland. 

 
Fonte: http://solucoesparacidades.com.br/wp-

content/uploads/2013/04/AF_Jardins-de-Chuva-

online.pdf. Acesso em: 20/04/2017. 

Fonte: http://solucoesparacidades.com.br/wp-

content/uploads/2013/04/AF_Jardins-de-Chuva-

online.pdf. Acesso em: 20/04/2017. 
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2.3.2 Biovaletas (valetas de biorretenção vegetadas) 

As biovaletas são “depressões lineares preenchidas com vegetação, solo e demais elementos 

filtrantes, que processam uma limpeza da água da chuva, ao mesmo tempo em que aumentam 

seu tempo de escoamento, dirigindo este para os jardins de chuvas ou sistemas convencionais 

de retenção e detenção das águas” (PELLEGRINO; CORMIER, 2008, p. 132). As Figuras 

2.3.2.1 e 2.3.2.2 mostram exemplos de biovaletas em Seattle e em São Paulo.  

Figura 2.3.2.1 - Biovaleta em Seattle. 

 

Figura 2.3.2.2 - Biovaleta em São Paulo. 

 
Fonte: 

http://www.djc.com/news/en/11135643.html. 

Acesso em: 20/04/2017. 

Fonte: http://200.144.182.150/aun/exibir?id=7480. 

Acesso em: 20/04/2017. 

2.3.3 Teto Verde 

Os tetos verdes são estruturas que têm como função cobrir coberturas de edifícios, minimizando 

os efeitos das ilhas de calor urbanas e contribuindo com a eficiência energética das edificações. 

Esses tetos são constituídos por uma camada de vegetação plantada sobre um solo, tratado com 

areia e compostos orgânicos. Além disso, apresentam uma camada de membrana impermeável, 

um reservatório, que possibilita a drenagem da água, e uma barreira contra raízes 

(PELLEGRINO; CORMIER, 2008). Exemplos de tetos verdes podem ser vistos nas Figuras 

2.3.3.1 e 2.3.3.2. 

Figura 2.3.3.1 - Telhado verde em São Paulo. 

 

Figura 2.3.3.2 - Teto Verde em Chicago. 

 
Fonte: http://g1.globo.com/sao-

paulo/noticia/2015/10/haddad-veta-obrigatoriedade-

de-novos-predios-terem-telhado-verde.html. Acesso 

em: 20/04/2017. 

Fonte:http://sustentarqui.com.br/urbanismo-

paisagismo/6-exemplos-de-telhados-verdes-em-

chicago/. Acesso em: 20/04/2017. 
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2.3.4 Cisterna 

Apesar de ser uma alternativa bastante antiga, as cisternas coletam água das chuvas para reuso 

e ainda reduzem o escoamento superficial das águas pluviais (PELLEGRINO; CORMIER, 

2008). As Figuras 2.3.4.1 e 2.3.4.2 exemplificam dois modelos de cisterna que podem ser 

adotadas em residências.   

Figura 2.3.4.1 - Cisterna em residência. 

 

Figura 2.3.4.2 - Cisterna vertical modular. 

 

Fonte:http://www.sempresustentavel.com.br/imprensa/2015/

portpo-namu.htm. Acesso em: 20/04/2017. 

Fonte:http://casadacisterna.com.br/. Acesso 

em: 20/04/2017. 

2.3.5 Alagado construído 

O alagado construído é uma estrutura artificial que imita corpos d’água com extensa vegetação. 

Essa estrutura tem como objetivo fazer fazendo com que a água infiltre lentamente pela 

vegetação densa para que os sedimentos e poluentes sejam absorvidos pelos seres vivos 

presentes nas plantas (SINGAPORE, 2014). As Figuras 2.3.5.1 e 2.3.5.2 mostram alagados 

construídos na China e nos Estados Unidos, respectivamente.  

Figura 2.3.5.1 - Alagado construído no Parque de 

Alagados Qunli, China. 

 

Figura 2.3.5.2 - Alagado construído no Parque 

Tanner Springs, Portland, EUA. 

 

Fonte:http://aguasclarasdoriopinheiros.org.br/wetland

s/boas-praticas/parque-nacional-urbano-de-alagados-

qunli/. Acesso em: 20/04/2017. 

Fonte:http://aguasclarasdoriopinheiros.org.br/wetland

s/boas-praticas/parque-tanner-springs/. Acesso em: 

20/04/2017. 
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2.3.6 Lagoa Pluvial (Bacia de Retenção ou Biorretenção) 

A lagoa pluvial, ou bacia de retenção ou biorretenção consiste em lagoas de retenção que 

“recebem o escoamento superficial por drenagens naturais ou tradicionais” (PELLEGRINO; 

CORMIER, 2008, p. 134). Essas estruturas recebem apenas águas provenientes da chuva e 

exigem mais espaço do que as outras tipologias apresentadas anteriormente. Essas lagoas 

apresentam um volume permanente de água e são capazes de conter um grande volume até o 

seu nível de transbordamento (BRANDÃO; CRESPO, 2016). As Figuras 2.3.6.1 e 2.3.6.2 

apresentam aplicações dessa tipologia.  

Figura 2.3.6.1 - Lagoa pluvial em Seattle. 

 

Figura 2.3.6.2 - Bacia de retenção em Portugal. 

 
Fonte:www.revistas.usp.br/paam/article/download/

105962/111750. Acesso em: 10/05/2017. 

Fonte:http://www.cmguimaraes.pt/frontoffice/pages/112

3?news_id=2188. Acesso em: 10/05/2017. 

2.3.7 Lagoa Seca (Bacia de Detenção) 

Benini (2015, p. 123) define Bacias de Detenção como: “depressões vegetadas que no período 

de chuvas recebem e retêm águas pluviais, retardando a entrada das águas no sistema de 

drenagem, possibilitando, assim, a infiltração e recarga de aquíferos”. Essa tipologia pode ser 

vista nas Figuras 2.3.7.1 e 2.3.7.2. 

Figura 2.3.7.1 - Bacia de detenção. 

 

Figura 2.3.7.2- Bacia de detenção, Porto Alegre. 

 
Fonte:www2.fct.unesp.br/pos/geo/dis_teses/15/dr/sandra

_benini.pdf. Acesso em: 10/05/2017. 

Fonte: http://mapio.net/pic/p-42984915/. Acesso 

em: 10/05/2017. 
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2.3.8 Canteiro Pluvial 

Os canteiros pluviais podem ser definidos como pequenos jardins de chuva. Esse tipo de 

infraestrutura verde pode apresentar um extravasor, ou pode contar apenas com a evaporação, 

infiltração, evapotranspiração ou transbordamento (PELLEGRINO; CORMIER, 2008).  

Essas estruturas são localizadas “em cotas mais baixas como parte integrante das calçadas de 

vias públicas ou de condomínios com o objetivo de receber águas do escoamento superficial 

provenientes de áreas impermeáveis” (BRANDÃO; CRESPO, 2016, p. 73). A aplicação do 

canteiro pluvial está representada nas Figuras 2.3.8.1 e 2.3.8.2.  

Figura 2.3.8.1 - Canteiro pluvial, em Portland. 

 

Figura 2.3.8.2 - Canteiro pluvial, em Portland. 

 
Fonte: 

www.revistas.usp.br/paam/article/download/105962/

111750. Acesso em: 10/05/2017. 

Fonte: 

www.revistas.usp.br/paam/article/download/105962/

111750. Acesso em: 10/05/2017. 

2.3.9 Parede Verde 

A parede verde tem um mecanismo similar ao do teto verde, no entanto, ocorre em paredes 

externas de edificações. Essas estruturas têm como objetivo formar uma camada de vegetação 

na fachada dos edifícios, de maneira que se tenha um maior conforto térmico e acústico no 

interior dos edifícios (BRANDÃO; CRESPO, 2016). As Figuras 2.3.9.1 e 2.3.9.2 mostram 

aplicação de paredes verdes em edifícios.   

Figura 2.3.9.1 - Parede verde do Edifício Honduras 

em São Paulo. 

 

Figura 2.3.9.2 - Parede verde no edifício da 

Odebrecht em São Paulo. 

 
Fonte: http://www.reciclandoideias.com.br/wp-

content/uploads/2016/01/movimento-90-edificio-

honduras.jpg. Acesso em: 10/05/2017. 

Fonte:http://www.odebrecht.com/pt-br/edificio-

odebrecht-sao-paulo-recebe-certificacao-sustentavel. 

Acesso em: 10/05/2017. 
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2.3.10  Pavimento Permeável 

O pavimento permeável pode ser considerado como uma alternativa aos pavimentos 

tradicionais, uma vez que permitem a infiltração da água e ainda permitem a mobilidade urbana. 

Atualmente, há vários exemplos de pavimentos permeáveis no mercado, entre eles, podem-se 

citar: o asfalto poroso, o concreto permeável, os blocos intertravados semipermeáveis, o 

concregrama, a brita, e os pedriscos (HERZOG, 2010). A Figura 2.3.10.1 mostra uma aplicação 

de pavimento permeável.  

Figura 2.3.10.1 – Concregrama. 

 
Fonte: http://www.tecpavi.com.br/dicaspisograma.htm. Acesso em: 10/05/2017. 

2.3.11  Bioengenharia 

A Bioengenharia consiste no uso de técnicas alternativas de engenharia, adotando práticas de 

infraestrutura verde, para resolver problemas relacionados, principalmente, à estabilidade do 

solo (SINGAPORE, 2014). A Figura 2.3.11.1 mostra um exemplo de prática de bioengenharia. 

Figura 2.3.11.1 - Controle de erosão com práticas de Bioengenharia. 

 
Fonte: http://sistemavetiver.blogspot.com.br/2012_07_01_archive.html. Acesso em: 10/05/2017. 
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2.3.12  Espaços Verdes Permeáveis 

Os espaços verdes permeáveis são áreas que têm como objetivos: reduzir os efeitos da poluição 

do ar, melhorar a temperatura e a umidade local, contribuir com o aumento da permeabilidade 

de áreas urbanas, bem como, favorecer a contemplação da natureza e interação de pessoas e 

transformar a cidade em um ambiente agradável para se viver (BENINI, 2015).  

Existem inúmeros tipos de espaços verdes permeáveis, os principais são: os jardins e parques 

urbanos, parques lineares, corredores verdes, praças e Áreas de Preservação Permanente 

(BENINI, 2015).  A Figura 2.3.12.1 exemplifica um espaço verde permeável em Goiânia. 

Figura 2.3.12.1 - Parque Areião, Goiânia. 

 
Fonte: http://www.caliandradocerrado.com.br/2009/08/preservacao-ambiental.html. Acesso em: 10/05/2017. 

2.3.13  Bacia de Sedimentação 

De acordo com Benini (2015, p.108), “a bacia de sedimentação é uma estrutura aplicada à 

drenagem urbana que tem como objetivo diminuir a velocidade da água, bem como reter 

sedimentos, pelo processo de decantação”. A Figura 2.3.13.1 exemplifica uma bacia de 

sedimentação. 
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Figura 2.3.13.1 – Bacia de sedimentação. 

 
Fonte: http://www.todayonline.com/singapore/first-river-classroom-sungei-ulul-pandan. Acesso em: 10/05/2017. 

2.4 GOIÂNIA E SEUS PARQUES 

O sítio geográfico indicado para a localização de Goiânia foi escolhido, por volta do ano de 

1932, por uma comissão presidida pelo Bispo de Goiás, Dom Emanuel Gomes de Oliveira e 

composta pelos engenheiros Armando Augusto de Godói, Benedito Neto de Veloso e Américo 

de Carvalho Ramos (NUCADA; BARREIRA, 2008). Escolheu-se uma área, na qual se 

encontravam três fazendas: Criméia, Vaca Brava e Botafogo, sendo que nessas, havia as 

nascentes dos córregos Vaca Brava e Botafogo, ambos afluentes do Rio Meia Ponte. Ou seja, 

logo no início, Goiânia se caracterizava pela presença de córregos em seu território.  

Parte do projeto da nova capital do estado foi realizada entre os anos 1933 e 1935 pelo arquiteto 

Atílio Correa de Lima. A intenção do arquiteto era de que a nova cidade apresentasse um clima 

agradável e bastante vegetação. Dessa maneira, projetou largas avenidas, ruas arborizadas e 

áreas de jardins. Ainda buscou proteger as nascentes e cursos d’água que cortavam a capital, 

fazendo o uso de áreas verdes e bosques. A criação do Bosque Botafogo, cuja área inicial era 

de 54 ha, foi idealizada por Atílio e esse foi projetado para ser o maior parque da cidade 

(NUCADA; BARREIRA, 2008).  

O plano de Atílio se estruturou em um tripé:  

o sistema viário, o zoneamento e a configuração do terreno, dando ênfase na 

funcionalidade da cidade. Dessa forma, calcularam-se as vias, considerando a 

intensidade e a direção do tráfego. Além disso, projetaram-se vias regulares, em 

formato de xadrez, com exceção das Avenidas Araguaia e Tocantins que foram feitas 

na diagonal, que além de sua função estética, levavam as pessoas em direção à Praça 

Cívica, o centro administrativo da capital (DAHER, 2009, p. 88).  
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Além disso, Lima se preocupou com a topografia e a paisagem natural, incorporando-as à nova 

capital do estado de Goiás com a proposta de proteção das margens de corpos hídricos, 

formando park-ways. Com isso, Goiânia se caracterizou como uma cidade-parque 3e já nessa 

época, Atílio dividiu a cidade nas seguintes partes: parques, jardins públicos, praças, 

aeródromo, áreas destinadas ao esporte, vias públicas e área destinada à construção (RIBEIRO, 

2004). O plano de Lima pode ser visto nas Figuras 2.4.1 e 2.4.2. 

Figura 2.4.1 - Plano original de Goiânia. 

 

Fonte: Centro de Documentação e Biblioteca da SEPLANH. 

Figura 2.4.2- Plano original de Goiânia. 

 

Fonte: Centro de Documentação e 

Biblioteca da SEPLANH. 

No entanto, Lima não deu continuidade ao projeto, entrando em seu lugar o engenheiro 

Armando Augusto de Godói. Godói tinha o intuito de aplicar a cidade-jardim de Unwin em 

Goiânia, porém isso só foi possível no Setor Sul, já que parte da cidade projetada já havia sido 

loteada seguindo as diretrizes de Atílio Corrêa Lima. Entre as características da cidade de 

Unwin adotadas por Godói, pode-se citar: a hierarquia de vias de acordo com a intensidade e 

direção do tráfego e a separação entre o tráfego de pessoas e de automóveis. Esses entrariam 

pela parte de trás das casas, por vielas, enquanto as pessoas trafegariam pela área verde, 

possibilitando o encontro de moradores, em praças (DAHER, 2009). 

Gódoi respeitou parte do projeto de Lima, no entanto realizou algumas mudanças no traçado da 

cidade, levando em conta a expansão do uso do veículo automotor. Assim como Lima, Godói 

também manteve uma preocupação relacionada às áreas verdes da cidade. Ambos convergiam 

quando o assunto era a conservação das matas ciliares e proteção das encostas dos leitos e 

                                                           
3 Termo criado por Lúcio Costa que define uma cidade com as seguintes características: formação em escalas, 

propriedade pública do solo, parcelamento, hierarquização viária e harmonia do conjunto volumétrico de sua 

fisionomia e presença de vegetação. Nesse conceito, a vegetação entra como elemento fundamental, pois constitui 

os espaços abertos e transforma a cidade em um elemento arquitetônico, estético e ambiental (JUCÁ, 2009).  
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nascentes e propunham a criação de parques em áreas de nascente para preservar a área verde 

e também funcionar como forma de recreação para a população. Além desses parques criados 

nas nascentes, haveria também a construção de park-ways ao longo do curso dos corpos d’água 

(RIBEIRO, 2004). 

Em 31 de julho de 1938 foi aprovado o Plano Geral de Urbanização de Goiânia com a 

publicação do Decreto 90-A, ou seja, nasceu assim o primeiro plano diretor da nova capital. 

Esse plano foi caracterizado pelo controle total do governo municipal sobre novos loteamentos, 

com o intuito de impedir a descaracterização da cidade. Nesse sentido, os irmãos Coimbra 

Bueno e Godói trabalharam com medidas preservacionistas nas áreas de expansão urbana de 

Goiânia, propondo a criação das seguintes áreas: Jardim dos Mortos, Hipódromo da Vila 

Hípica, Zona de Esporte, Bosque Bandeirantes, Parque Capim Puba, Parque Zoológico, 

Aeroporto, Setor Oeste, Zona Universitária, Avenida-Parque, Represa do Jaó, Yacht Clube e 

Jardim Botânico (RIBEIRO, 2004). A Figura 2.4.3 mostra o plano de urbanização de Goiânia 

dessa época.  

Figura 2.4.3 - Plano de Urbanização de Goiânia de Godói. 

 
Fonte: Ribeiro (2010).  

Apesar da tentativa de criação das áreas anteriormente citadas, a maior parte não foi 

consolidada, uma vez que o país passava por uma política de valorização da indústria 

metalúrgica, siderúrgica, bem como a de alimentos e tecidos, no governo de Getúlio Vargas 

(RIBEIRO, 2004). 
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Até o início da década de 50, o governo municipal conseguiu manter um controle sobre o 

crescimento da cidade, mas a partir dessa data, liberou o parcelamento para o setor imobiliário, 

o que gerou um crescimento desordenado da cidade. Com os problemas de desordem urbana, o 

governo contratou, por volta de 1959, o urbanista Luís Saia para elaborar um novo plano diretor 

para Goiânia. O seu plano se baseava na tentativa de reduzir os problemas urbanísticos na 

capital e, para isso, propôs a restauração dos córregos urbanos, vielas e do centro da cidade; 

novas formas de ocupação e uso do Setor Sul; e especificação de centros comerciais de diversos 

tipos em locais específicos da cidade. Saia propôs também a criação de pontos focais, regiões 

de importância municipal ou regional para a população, as quais deveriam estar situadas em 

pontos estratégicos, obedecendo ao planejamento urbano da cidade (RIBEIRO, 2004). O mapa 

representado na Figura 2.4.4 mostra os pontos focais propostos por Luís Saia.  

Figura 2.4.4- Pontos Focais propostos no plano de Saia. 

 
Fonte: Ribeiro (2010).  

No plano de Saia, os parques foram divididos de acordo com a sua localização, seu tamanho e 

a presença de recursos naturais. Eram eles: os parques locais, os parques municipais e os 

parques regionais. Os primeiros eram o Parque dos Buritis e Parque Veredas. Os segundos, o 

Parque Jaó e o Parque do Horto. Os últimos seriam focos fora da área urbana de Goiânia. Um 

deles era uma mata nativa localizada entre Goiânia e Anápolis, de propriedade de Altamiro de 

Moura Pacheco e o outro, uma área entre a capital e Trindade, onde seria instalado o novo 

parque agropecuário (RIBEIRO, 2004). 
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Da mesma maneira que o plano de Godói, o plano de Saia não foi completamente consolidado, 

com a chegada do Golpe Militar, em 1964, no Brasil. Após isso, os planos diretores de Goiânia 

só foram retomados em 1969, com o Plano de Jorge Wilheim. Saia tinha como fundamentos a 

racionalização do uso do solo, a hierarquização do sistema viário, o estabelecimento de 

diretrizes para a expansão urbana, o estímulo ao desenvolvimento econômico e o 

aperfeiçoamento da administração da prefeitura. Em relação às áreas verdes, o urbanista propôs 

a divisão das áreas verdes em: bosques, fundos de vale dos córregos e as praças e jardins. Ainda 

criou um sistema verde no plano dividido em: áreas lineares equipadas, áreas de morro, parques 

municipais e regionais e áreas produtivas (RIBEIRO, 2004). No mapa da Figura 2.4.5, há as 

áreas verdes criadas por Wilheim.  

Figura 2.4.5 - Áreas verdes propostas por Wilheim. 

 
Fonte: Ribeiro (2010). 

O plano de Wilheim não foi implantado totalmente, sendo concretizado apenas no Córrego 

Botafogo, o qual foi canalizado em parte e no setor Sul, com o projeto Cura. O plano também 

permitiu a construção de 32 conjuntos habitacionais de grande porte na cidade de Goiânia, o 

que fez com que a população pobre fosse morar nessas áreas. Essa situação gerou vazios 

urbanos nas regiões centrais da cidade e problemas de deslocamento dessa população para as 

suas regiões de trabalho. Com isso, houve um aumento das invasões em áreas públicas e, 

principalmente, em regiões de fundo de vale (RIBEIRO, 2004). 

No ano de 1979, foi criada a Lei de Zoneamento Urbano. Essa lei estabeleceu critérios 

relacionados ao uso do solo, disciplinando o crescimento de Goiânia até os anos 90. Porém 

sofreu sucessivas mudanças e acabou não sendo eficaz, uma vez que favoreceu a verticalização 



 

36 
 

de bairros nobres e, ao mesmo tempo, a expansão horizontal de áreas periféricas da cidade, 

gerando inclusive conurbação com municípios adjacentes (RIBEIRO, 2004). 

Em 1992, foi finalizado o Plano Diretor de Goiânia (PDIG/92). Nesse documento, buscou-se 

tratar das estruturas geográficas que delimitavam o tecido urbano, principalmente a grande rede 

hidrográfica presente na região. Juntamente com o plano diretor, foram criadas duas leis, sendo 

que uma delas tratava sobre o uso e ocupação do solo nas zonas urbanas e de expansão urbana 

da cidade de Goiânia e a outra, Lei Complementar nº 031, de 1997, que dispunha sobre os 

dispositivos prescritos no plano diretor (RIBEIRO, 2004). 

Essa época, a cidade de Goiânia foi marcada por um crescimento populacional sem precedentes, 

passando de 380 mil habitantes na década de 70 para 717 mil no início da década de 80. Com 

isso, houve uma grande migração da população de baixa renda para os municípios limítrofes. 

Dessa maneira, criou-se, pela Lei Estadual nº 8956 de 27/11/1980, o Aglomerado Urbano de 

Goiânia, composto por 14 municípios, dentre eles: Goiânia, Aparecida de Goiânia, Trindade, 

Inhumas e outras (RIBEIRO, 2004). 

Em relação aos cursos d’água existentes na direção norte-sul, o governo entendeu que se tratava 

de áreas propícias à criação de empreendimentos e eixos viários. Com isso, as margens dos 

córregos Botafogo, Capim Puba e Cascavel foram equacionadas e seus leitos canalizados 

(RIBEIRO, 2004). 

Além disso, foi proposta a criação de áreas-programas, dentre essas áreas, destacam-se três, as 

quais estavam relacionadas às questões ambientais: a área-programa Macambira-Oeste, a área-

programa Norte-Ferroviário/João Leite e a área-programa Setor Sul. A criação dessas áreas 

tinha como objetivo a remoção de invasões, a proteção ambiental dos mananciais e reservas 

ecológicas e a criação de parques. O plano ainda propôs a criação de Áreas de Proteção 

Ambiental (APAs), que tinham o intuito de preservar os mananciais de abastecimento de água 

de Goiânia. Foram propostas as seguintes APAs: APA do João Leite, APA do Meia Ponte, APA 

do Morro do Mendanha, Parque Municipal Jardim Botânico do Cerrado e áreas sujeitas a 

tombamento, como Morro do Além e da Serrinha (RIBEIRO, 2004). 

Segundo a Prefeitura de Goiânia, em 2017, a cidade de Goiânia conta com um total de 191 

parques e bosques (AMMA). Dentre esses, há alguns que não são urbanizados, outros que 

apresentam ocupações irregulares e os que apresentam infraestrutura. O quadro 1 mostra os 

parques e bosques implantados em Goiânia, bem como a região onde se localizam, sua área e 

aspectos históricos de criação e implantação. 



 

37 
 

Quadro  1 - Parques e bosques implantados em Goiânia. 

Regiões Parques e bosques Criação Área (m²) 

Campinas 

Parque Jerivá Criado em 2010 22.272,00 

 Parque Campininha 

das Flores 
Criado em 2011 36.040,00 

Central 

Bosque dos Buritis Criado no Plano Original de Goiânia de 1938 124.800,00 

Parque Botafogo 
Previsto no Plano Original de Goiânia de 1938. Decreto 

nº. 90-A de 30 de Julho de 1938.  
172.033,00 

Lago das 

Rosas/Parque 

Zoológico 

Reserva remanescente do Plano Original e transformada 

em Parque pela Lei Orgânica 7.412 de 30.11.71 
315.000,00 

Leste 

 Bosque José 

Eduardo Nascimento 

Decreto nº. 474 de 26-08-1980 e Lei nº. 7.995 de 

12.06.2000 (Denominação) 
28.321,44 

Bosque Índia Diacuí 

Lei Municipal nº. 8.268 de 11.07.77, Lei Estadual nº. 

4.526, de 31.12.71 e Decreto Municipal nº. 705 de 

06.11.78 

303,40 

Macambira / 

Anicuns 
Parque Cascavel Lei nº. 7.674 de 29.11.1996 287.850  

Noroeste 

Bosque Boa Vista Decreto nº. 2.547 de 15.10.2004 17.340,23 

Parque Fonte Nova Decreto nº. 2.571 de 20.10.2004 76.420,00 

 Parque Curitiba Decreto n°. 3.131 de 31.12.2004 314.138,00 

Norte 

Parque Liberdade 
Reserva remanescente do Plano Original e transformada 

em parque pela Lei nº. 7.717 de 16.07.1997 
10.115  

Bosque do Café Decreto nº. 45 de 30.01.1951 19.683,00 

Parque Beija-Flor 
Lei nº. 8.012 de 12.09.2000 e Decreto nº. 97 de 

20.04.1952 
35.041,42 

Parque Itatiaia Lei Municipal nº. 7.671 de 29.11.96 97.952,52 

 Parque Nossa 

Morada 
Decreto nº. 1.591 de 30.07.1999 31.969,25 

ParqueLeolídiodi 

Ramos Caiado 
Criado em 2010 106.842,00 

Parque Vale dos 

Sonhos 
Em Processo de Regularização 162.024,00 

Oeste 
Parque Taquaral 

Criado na aprovação do loteamento do Decreto nº. 

2005, de 25.07.1995 
109.655,00 

Parque da Lagoa Decreto nº. 28 de 02.08.1954 37.251,00 

Sudeste 

Parque Sabiá Lei Municipal nº. 7.723, de 08.09.1997 23.448,00 

Bosque Bougainville Lei Municipal nº. 7.295 de 19.04.1994 37.413,56 

Parque Carmo 

Bernardes 
Lei nº. 7.091 de 12.06.1992 638.109,00 

Bosque das 

Laranjeiras 
Lei Municipal nº. 7.295 de 19.04.1994 76.950,00 

Sudoeste 

Parque Baliza Decreto nº. 2.844 de 30.07.2001 21.599,00 

Parque Bernardo Elis Criado em 2012 50.000,00 

Parque Itaipú Criado em 2013 14.620,00 

Sul 

ParqueAreião 
 Área remanescente considerada reserva no Plano 

Original de 1938; Decreto 1.530 de 10.12.1992 
240.000,00 

Parque Flamboyant  Decreto nº. 158 de 24.01.2000 125.572,71 

Parque Vaca Brava  Lei Municipal nº. 7.897, de junho de 1999 77.760,00 

Jardim Botânico 

Amália Teixeira 

Franco 

Decreto nº. 90-A de 30.07.1938 1.000.000,00 

Vale do 

Meia Ponte 

Parque Gentil 

Meirelles  
Decreto nº. 2.373 de 17.09.2004 39.889,00 

Fonte:http://www4.goiania.go.gov.br/portal/goiania.asp?s=2&tt=con&cd=1265 (adaptado). 

http://www4.goiania.go.gov.br/portal/goiania.asp?s=2&tt=con&cd=1265


 

38 
 

O Plano Diretor de 2007 prevê a implementação de diversos subprogramas com o intuito de 

promover a sustentabilidade socioambiental, dentre esses, existe um relacionado às áreas 

verdes. Os subprogramas de áreas verdes englobam diversas ações, como: a criação do Sistema 

Municipal de Unidades de Conservação (SMUC); a implementação do cadastro de Áreas 

Verdes do Município de Goiânia; a criação do Plano Diretor de Arborização Urbana do 

Município de Goiânia; e, a requalificação dos parques já existentes em Goiânia (GOIÂNIA, 

2007).  

Além das medidas apresentadas, o Plano Diretor de 2007 cita a criação do Programa Macambira 

Anicuns, o qual tem como objetivos: “a recuperação e conservação de áreas degradadas, de 

ecossistemas aquáticos, de fragmentos de vegetação nativa, de recuperação de solos e contenção 

de processos erosivos”.  

Segundo a Agência Municipal do Meio Ambiente (AMMA, 2017), a cidade de Goiânia 

apresenta um índice de 94m² de área verde por habitante, o que a torna a cidade com maior 

quantidade de área verde por habitante no Brasil. A área de parques implantados na cidade fica 

em torno de 4,05 km², o que representa 1,57% de toda a área urbana da capital (256,8 km²).  
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3. METODOLOGIA 

Este trabalho consistiu-se num estudo de caso, no qual foi analisado o Parque Macambira 

Anicuns. Para a sua realização, além da pesquisa bibliográfica, foi realizada pesquisa 

documental e levantamentos de campo.  

A pesquisa bibliográfica consistiu na coleta de trabalhos, dissertações, teses, trabalhos de 

conclusão de curso, artigos e livros relacionados à infraestrutura verde, à história da cidade de 

Goiânia e ao Parque Linear Macambira Anicuns. Para isso, foram feitas pesquisas na internet, 

com o uso de palavras-chave em plataformas de pesquisa, livros e sites de busca. Selecionaram-

se alguns arquivos através de uma leitura superficial e depois, utilizaram-se apenas alguns 

desses pré-selecionados para a elaboração da revisão bibliográfica.  

A pesquisa documental baseou-se na coleta de documentos pertencentes ao Programa Urbano 

Ambiental Macambira Anicuns (PUAMA) e à prefeitura de Goiânia para análise das 

características atuais do parque, bem como o que será feito futuramente e o que já foi feito de 

intervenção. Essa análise permitiu uma comparação com as tipologias de infraestrutura verde 

para a verificação se o parque pode ou não ser considerado como infraestrutura verde na cidade 

de Goiânia. 

A pesquisa de campo consistiu em visitas à área do parque para a obtenção de um relatório 

fotográfico e comparação com as tipologias de infraestrutura verde presentes na literatura. 

Foram realizadas três visitas nos seguintes dias: 16/05/2017, 11/07/2017 e 13/10/2017.  

Na primeira visita, percorreu-se toda a infraestrutura do parque executada até o momento, que 

consiste nos setores 1, 2 e 3 (serão tratados no item 4.2). Nessa visita, contou-se com o 

acompanhamento do engenheiro Jorge, um dos responsáveis pela infraestrutura viária e de 

drenagem do parque. 

A segunda visita, no dia 11/07, foi realizada em grupo, e contou com a presença do coordenador 

do PUAMA, Flávio Máximo e outras pessoas do corpo técnico do programa.  

Por fim, na terceira visita, realizada no dia 13/10, percorreu-se o parque e as regiões adjacentes 

pelo curso do córrego Macambira. Nessa visita, obtiveram-se fotos das obras de drenagem 

realizadas no parque.  O esquema representado pela Figura 3.1 mostra a metodologia de 

pesquisa.  
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Figura 3.1 – Esquema da Metodologia de pesquisa. 

 

Após a obtenção dos dados, foram elaborados mapas contendo a delimitação das microbacias 

do córrego Macambira e Ribeirão Anicuns, uso do solo, relevo, curvas de nível, tipo de solo, 

malha urbana e área de APP da microbacia do córrego Macambira. Para a elaboração dos 

mapas, utilizaram-se dois softwares de sistema de georreferenciamento, o ArcGIS e o QGIS.  

Para análise dos aspectos de infiltração da bacia foram utilizados dados hidrológicos 

disponíveis no site do Instituto Nacional de Metereologia – INMET. A Figura 3.2 mostra um 

esquema de como foi realizada a análise dos dados.  

Figura 3.2 – Metodologia de análise dos dados. 
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4. RESULTADOS 

Neste capítulo, serão apresentados dados coletados sobre o parque linear Macambira Anicuns, 

os mapas de uso do solo e relevo da área do Parque, bem como características da região onde 

este está sendo implantado.  

4.1 HISTÓRICO DO PARQUE LINEAR MACAMBIRA-ANICUNS 

O projeto do Parque Linear Macambira Anicuns iniciou em 2003, quando se criou o “Programa 

Urbano Ambiental Macambira Anicuns”, denominado pela sigla PUAMA. Esse programa 

consiste em uma série de ações a serem realizadas pela Prefeitura Municipal de Goiânia com o 

intuito de revitalizar as margens de dois corpos d’água fundamentais para a cidade de Goiânia: 

o córrego Macambira e o ribeirão Anicuns, com foco na questão ambiental e na sustentabilidade 

(GOIÂNIA, 2017). 

Em 2005, deu-se início ao processo de financiamento pelo Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (BID). Com o financiamento aprovado em abril de 2008, no ano seguinte, 

assinou-se o contrato de empréstimo, para, na sequência, se realizar a contratação de empresas 

para elaboração de projetos e definição de escopo de obras. No ano de 2011 foi sancionada a 

Lei nº 9123 de 28 de dezembro de 2011, a qual cria os parques integrantes do PUAMA. Em 

2012, iniciaram-se as obras dos Parques, sendo que, em 2013, iniciaram-se as obras das 

unidades de saúde e educação (GOIÂNIA, 2017). 

Além dos recursos provenientes do BID, a prefeitura aporta recursos próprios para a execução 

do programa, assim divididos: 60% dos custos financiados pelo BID, e 40% de responsabilidade 

do município de Goiânia. O custo total do programa é estimado em R$ 300.000.000,00, sendo 

que, até 2017 foram investidos cerca de R$ 120.000.00, 00, o que representa 40% do total de 

investimentos previstos. Esse investimento foi usado para a implantação dos setores 1, 2 e 3 do 

parque, o que representa aproximadamente 30% do que será implantado até o fim do programa 

(GOIÂNIA, 2017). 

4.2 ÁREA DE ABRANGÊNCIA DO PROGRAMA 

O Programa Urbano Ambiental Macambira Anicuns conta com dois trechos: o Parque Linear 

Macambira e o Parque Linear Anicuns. O Parque Linear apresenta uma extensão total de 24 km 

e 30 metros em cada margem dos corpos d’água para a APP, o que não está de acordo com o 
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Plano Diretor de 2007, que estabelece 50m a partir das margens para todos os córregos do 

município e 100m para o Ribeirão Anicuns. O programa ainda abrange o Parque Ambiental 

Urbano Macambira, onde está localizada a nascente do córrego Macambira, e o Parque da 

Pedreira.  

O Parque Linear Macambira Anicuns juntamente com o Parque Ambiental Urbano Macambira 

e o Parque da Pedreira beneficiará diretamente 131 bairros de Goiânia, considerando-se áreas 

limítrofes de até 500m do Parque, e indiretamente, toda a metrópole. A Figura 4.2.1 mostra a 

área de abrangência do programa (GOIÂNIA, 2017). 

Figura 4.2.1- Área de Abrangência do programa. 

 

 

Fonte: GOIÂNIA, 2017. 
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Na Figura 4.2.2, pode-se ver a abrangência do programa em relação à região central do 

município de Goiânia. 

Figura 4.2.2 - Abrangência do programa em relação ao centro de Goiânia. 

 
Fonte: GOIÂNIA, 2017. 

Em resumo, os quantitativos de área e extensão do parque podem ser vistos no quadro 2:  

Quadro 2 - Resumo dos quantitativos do PUAMA. 

Item  Dados do PUAMA 

Extensão do Parque Linear 24 km 

Parque Linear Macambira 172,6 ha 

Parque Linear Anicuns 204,8 ha 

Parque Ambiental Urbano Macambira 25,5 ha 

Parque da Pedreira 10,2 ha 

Área de intervenção total 385,5 ha 

Áreas públicas na área de intervenção 142,60 há 

Área prevista para desapropriação (APP) 160,42 ha 

Proposta de implantação de vias 31, 3 km 

Estimativa da população beneficiada 350 mil habitantes 

Estimativa de famílias a serem relocalizadas 800 famílias e negócios 

Bairros beneficiados 131 bairros 

Índice de áreas verdes em Goiânia 94 m²/habitante 

Índice acrescido pelo sistema de Parques proposto 3,6 m²/habitante 

Fonte: GOIÂNIA, 2017. 
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O local de implantação do parque se caracteriza, em relação ao uso do solo, prioritariamente 

pela presença de áreas edificadas, ou seja, existe a predominância do uso residencial e 

comercial. Há também presença de APP, nas regiões adjacentes ao Parque e vazios urbanos. 

Um fator importante a se destacar é que na margem direita do córrego macambira, há um maior 

adensamento urbano, o que se deve ao fato de essa área ter uma ocupação mais antiga (PUAMA, 

2011). 

A execução das obras do Parque Linear Macambira Anicuns está sendo realizada por etapas, 

chamadas de setores. Ao todo, a área de abrangência está dividida em 11 setores, que são trechos 

de obras, criados para aumentar o controle e a gestão e também favorecer uma independência 

entre essas partes, de forma que a execução de uma não atrapalhe a execução de outra. A 

extensão de cada setor fica entre 1,5 e 4,0 km.  

O Parque Linear Macambira contempla 6 setores, enquanto o Parque Linear Anicuns, 5.  Os 

setores são divididos da seguinte maneira, segundo o PUAMA: 

 Setor 1: Contempla o extremo sul do parque linear, iniciando-se na Avenida Professor 

Hélio França, no Setor Faiçalville, terminando no encontro com o Córrego Pindaíba. 

Este setor inclui o Parque Ambiental Urbano Macambira, onde se localiza a nascente 

do córrego Macambira; 

 Setor 2: Localiza-se ao longo do córrego Pindaíba até o encontro com o córrego 

Macmabira; 

 Setor 3: Vai desde a foz do córrego Pindaíba, no córrego Macambira, até a Avenida 

Milão; 

 Setor 4: Engloba a travessia do Córrego Macambira na avenida César Lattes; 

 Setor 5: Engloba a parte do Macambira que vai da Avenida Milão até o Parque Oeste 

Industrial; 

 Setor 6: Encontra-se também ao longo do Córrego Macambira, da Avenida Pedro 

Ludovico até a Rua da Alegria na Vila Santa Rita; 

 Setor 7: Ocorre na Rua da Alegria até a foz do Macambira com o Ribeirão Anicuns, na 

Avenida Macambira, que se localiza nos Bairros São Francisco e Industrial Mooca; 

 Setor 8: Contempla parte do Ribeirão Anicuns, entre a Vila João Vaz e a Esplanada do 

Anicuns; 

 Setor 9: Ao longo do Ribeirão Anicuns, da Avenida Padre Wendell até a Avenida 

Mato Grosso do Sul, nos bairros Jardim Ana Flávia e Setor Perim; 
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 Setor 10: Localiza-se entre as Avenidas Mato Grosso do Sul e Rua 21, na Vila Santa 

Helena; 

 Setor 11: Ao longo do Ribeirão Anicuns até a Avenida Goiás Norte, nos bairros 

Criméia Oeste e Urias Magalhães. 

A Figura 4.2.3 mostra os setores, segundo divisão da área. 

Figura 4.2.3 – Setores do Parque Linear Macambira Anicuns. 

 

Fonte: PUAMA, 2011. 

A distribuição por setores mostra o quanto o Parque Linear Macambira Anicuns é amplo, uma 

vez que vai desde a região sudoeste da cidade de Goiânia até a região Norte. Até o momento 

foram implantados os setores 1, 2 e 3 do parque linear, o que equivale a cerca de 30% do total 

das obras. 
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4.3 OBJETIVOS DO PUAMA 

O Programa Urbano Ambiental Macambira Anicuns foi desenvolvido com o intuito de 

solucionar problemas ambientais, urbanísticos e sociais presentes na cidade de Goiânia, 

principalmente na bacia do Macambira-Anicuns, uma vez que essa drena cerca de 70% da área 

urbana do município. Os objetivos específicos dessa ação buscam melhorar as condições 

ambientais e saúde da população que vive no entorno da área de abrangência do programa, 

através da implantação de sistemas de drenagem mais eficientes, organização da ocupação do 

solo, restabelecimento da vegetação nativa, restauração de serviços ambientais prestados pela 

APP; bem como consolidar a infraestrutura urbana existente, criar soluções habitacionais 

adequadas e promover a interação social entre as pessoas (GOIÂNIA, 2017). 

O PUAMA fundamenta-se nas seguintes questões: organização urbano-ambiental, 

reassentamento e regularização urbana, consolidação da infraestrutura de bairros adjacentes e 

sustentabilidade social e ambiental (GOIÂNIA, 2017). 

Para a concretização da organização urbano-ambiental, prevê-se a realização de obras de 

drenagem, recuperação de taludes e controle de erosões, nas margens dos corpos d’água e 

também adequação de galerias de águas pluviais e melhoramento de pontes da região. Além 

disso, será feito um trabalho de preservação da APP, resguardando a largura de 30 m em cada 

margem tanto do córrego Macambira quanto do ribeirão Anicuns e seus afluentes ao longo de 

toda sua extensão, e recuperação da vegetação nativa da bacia. 

Em relação ao reassentamento e regularização urbana, o Programa tem como intuito a remoção 

da população que vive nas margens dos córregos para a implantação do parque linear e 

reassentamento e indenização. Segundo a prefeitura, esse plano de reassentamento envolve 

também a criação de escritórios comunitários de apoio e a regularização do uso de propriedades 

vizinhas à área do parque (GOIÂNIA, 2017). 

A consolidação da infraestrutura de bairros adjacentes consiste na implantação de 

pavimentação, drenagem e iluminação das áreas atingidas pelo programa e também na 

construção de escolas, creches, postos de saúde e locais de interação social, como: centros 

comunitários, quadras de esportes, praças e ginásios (GOIÂNIA, 2017). 

Por sua vez, as ações voltadas para a sustentabilidade social e ambiental estão relacionadas ao 

fortalecimento da gestão ambiental e urbana do município e incentivo a práticas de educação 

ambiental e comunicação social para toda a população do município (GOIÂNIA, 2017). 
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4.4 AÇÕES CONTEMPLADAS NOS PARQUES 

As ações contempladas no parque são bastante abrangentes e vão desde a recuperação da 

vegetação nativa até obras de infraestrutura viária e drenagem, sendo divididas nos seguintes 

tipos: 

 Organização Urbano Ambiental 

 Consolidação de Bairros 

 Sustentabilidade Socioambiental 

A “Organização Urbano Ambiental” engloba: obras de drenagem; recuperação de taludes e 

controle de erosões; construção de galerias de águas pluviais; a implantação dos parques 

lineares, como pode ser visto na Figura 4.4.1; e o reassentamento das famílias e negócios da 

região.  

Figura 4.4.1 – Parque Ambiental Urbano Macambira. 

 

 
Fonte: GOIÂNIA, 2017. 

Para essas ações também são previstas as construções de 24.477 m de galerias de águas pluviais, 

1.455 bocas de lobos e 119 dissipadores de energia (Figuras 4.4.2 e 4.4.3):
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Figura 4.4.2 – Esquema de galerias de águas 

pluviais. 

 
Fonte: GOIÂNIA, 2017. 

Figura 4.4.3 – Esquema de dissipador de energia de 

águas pluviais. 

 
Fonte: GOIÂNIA, 2017. 

As ações relacionadas à organização urbano-ambiental ainda preveem a construção de 1.200m 

de gabião e 3.720m de enrocamento de pedra pesada para proteger as margens dos corpos 

d’água (GOIÂNIA, 2017), a Figura 4.4.4 mostra as alternativas de proteção de margens que já 

foram utilizadas no Programa. 

Figura 4.4.4 – Esquema de galerias de águas pluviais. 

 

 

 

a) Margens estabilizadas naturalmente. 

 

 

 

b) Margens e fundo estabilizados por gabião. 

 

 

c) Margem esquerda estabilizada por gabião. 

 

 

d) Margem direita estabilizada por gabião. 

Fonte: PUAMA, 2011. 

A “Consolidação de Bairros” prevê: a pavimentação, construção e iluminação de vias; 

construção de pontes; a construção de unidades educacionais e de saúde; e, a execução de 

auditórios ao ar livre, quadras e praças (GOIÂNIA, 2017). Também serão construídos 

aproximadamente 40 km de ciclovias e pistas de caminhada; e 22, 4 km de vias perimétricas. 

Dentre as ações que envolvem a consolidação dos bairros, pode-se citar a criação dos núcleos 

socioambientais que são equipamentos urbanos feitos para a promoção de reuniões, exposições, 

aulas e palestras para contribuir com a interação das pessoas (GOIÂNIA, 2017). A Figura 4.4.5 

mostra um esquema do núcleo socioambiental. 



 

49 
 

Figura 4.4.5 – Núcleo socioambiental. 

 
Fonte: GOIÂNIA, 2017. 

Ainda dentro dessas ações, existem os núcleos de estar, áreas equipadas com praças, 

pergolados, bancos e bebedouros, localizados entre as pistas de caminhada (GOIÂNIA, 2017).  

A Figura 4.4.6 mostra um projeto de núcleo estar na região sudoeste de Goiânia.  

Figura 4.4.6 – Núcleo de estar. 

 

 
Fonte: GOIÂNIA, 2017. 

Outro equipamento urbano proposto pelo programa são os parques de vizinhança, espaços 

compostos por quadras de esporte, playground, aparelhos de ginástica, estacionamentos, 

bicicletários, banheiros públicos e depósitos de resíduos sólidos, que assim como os núcleos 

socioambientais e núcleos de estar tem como objetivo promover a interação entre os moradores 

da região (GOIÂNIA, 2017). As Figuras 4.4.7 e 4.4.8 mostram o parque de vizinhança em vista 

e planta.   

Figura 4.4.7 – Parque de vizinhança – planta. 

 
Fonte: GOIÂNIA, 2017. 

Figura 4.4.8 – Parque de vizinhança – vista. 

 
Fonte: GOIÂNIA, 2017. 
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Por fim, as ações de “Sustentabilidade Socioambiental” estão relacionadas ao manejo de áreas 

protegidas; recuperação da vegetação nativa; gestão de resíduos; monitoramento ambiental; 

capacitação de pessoal; comunicação social e educação ambiental e gestão da manutenção 

viária. Nesse grupo de ações, inclui-se a recuperação de 200,57 hectares de área verde e estima-

se o plantio de 120.257 mudas de espécies nativas do cerrado (GOIÂNIA, 2017). 

4.5 ASPECTOS FÍSICOS E AMBIENTAIS DA BACIA DO RIBEIRÃO 

ANICUNS E DA SUB-BACIA DO CÓRREGO MACAMBIRA 

4.5.1 Hidrografia 

O Parque Linear Macambira Anicuns se localiza na sub-bacia do Ribeirão Anicuns, 

contemplando a sub-bacia do córrego Macambira, onde se localiza o Parque Macambira que 

contém a nascente do córrego e os setores 1, 2 e 3 que já foram concluídos.  

A bacia do Ribeirão Anicuns está à direita do Meia Ponte, apresenta uma área de 231, 0 km², 

ou seja, cerca de 30% do território do município e é a região da cidade em que se concentra a 

maior parte da população. Apesar de ser responsável pela drenagem de grande parte do 

município de Goiânia (regiões oeste, sul, leste e central), devido à intensa ocupação de suas 

margens, o Ribeirão Anicuns se caracteriza como o mais poluído do município de Goiânia 

(GOIÂNIA, 2012 apud BARCELLOS, 2012).  

Sua margem direita drena a maior parte corpos d’água que a compõe, incluindo as sub-bacias 

dos córregos Macambira, Cascavel e Botafogo. A margem esquerda, por sua vez, drena apenas 

20% do total da bacia. Isso se deve a fatores estruturais geomorfológicos da sub-bacia (DBO 

ENGENHARIA LTDA., 2003).  Em relação à hidrografia, o Ribeirão Anicuns apresenta 

trechos retilíneos e possui afluentes de 2 a 10 km de extensão (RIBEIRO, 2010).  

A sub-bacia do Anicuns se localiza nas regiões sul, sudoeste e oeste de Goiânia e pode ser 

dividida em duas partes principais de acordo com a urbanização, o Baixo Anicuns e o Alto 

Anicuns, sendo a primeira o local onde está sendo implantado o programa. A Figura 4.5.1.1 

mostra a sub-bacia do Ribeirão Anicuns e seus afluentes. 
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Figura 4.5.1.1 – Sub-bacia do Ribeirão Anicuns. 

 
Fonte: SIEG, 2017. Elaboração: Erika Vilela e Cássia Baleeiro. 

A sub-bacia do córrego Macambira, que se localiza na margem direita do Ribeirão Anicuns, 

tem uma área de 22,41 km², ocupando aproximadamente 9,8% da bacia do Anicuns. A Figura 

4.5.1.2 mostra a sub-bacia do córrego Macambira. 

Figura 4.5.1.2 – Sub-bacia do Ribeirão Anicuns. 

 
Fonte: SIEG, 2017. Elaboração: Erika Vilela e Cássia Baleeiro. 
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4.5.2 Geomorfologia e Topografia 

Em relação à geomorfologia, a sub-bacia do Anicuns está em uma região conhecida como 

Depressão do Meia Ponte. Essa depressão é caracterizada por terraços e planícies, apresentando 

altitudes que variam entre 690 e 750 m e relevo ondulado. Nesses locais, são comuns os 

processos de erosão e acumulação de solos. Além disso, constitui-se como um bom aquífero, 

uma vez que apresenta boas condições de recarga. Essa região ainda é bastante suscetível à 

contaminação das águas, devido à ocorrência de enchentes (RIBEIRO, 2010). 

O córrego Macambira é caracterizado por um Planalto Rebaixado. Nesse compartimento 

geomorfológico, o relevo é predominantemente plano e suavemente ondulado, sendo que as 

declividades médias são inferiores a 5% e as altitudes variam de 760 m a 1000 m (RIBEIRO, 

2010).  

A bacia do Anicuns e a sub-bacia do córrego Macambira se caracterizam por apresentar 

topografia com relevo suave e vasta rede hídrica, mas, por serem áreas altamente adensadas, 

apresentam cursos d’água contaminados e alta degradação do solo e de fundos de vale 

(RIBEIRO, 2010).  

4.5.3 Clima 

O clima da região é classificado como tropical com estação seca. Apesar de a temperatura média 

ficar em torno de 25° C, na primavera (de setembro a dezembro), as temperaturas máximas e 

mínimas ficam altas durante o dia inteiro. No inverno, entretanto, existe uma grande diferença 

de temperatura, já que as mínimas são baixas e as máximas muito altas, podendo haver 

amplitudes térmicas de 20° C (PUAMA, 2011). A Figura 4.5.3.1, 4.5.3.2 e 4.5.3.3 mostram as 

variações de temperaturas ao longo do ano no município de Goiânia. 

Figura 4.5.3.1 – Temperaturas médias do município de Goiânia de 1931 a 1990. 

 
Fonte: INMET, 2017. 
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Figura 4.5.3.2 – Temperaturas máximas do município de Goiânia de 1931 a 1990. 

 
Fonte: INMET, 2017. 

 

Figura 4.5.3.3 – Temperaturas mínimas do município de Goiânia de 1931 a 1990. 

 
Fonte: INMET, 2017. 

O clima da região reproduz o clima da cidade de Goiânia, apresentando duas estações bem 

definidas: um período seco, entre os meses de maio e agosto, e um período chuvoso, de 

setembro a abril (DBO ENGENHARIA LTDA., 2003). Nas Figuras 4.5.3.4 e 4.5.3.5 podem-

se ver, respectivamente, a precipitação e a umidade do ar da cidade de Goiânia para duas 

normais climatológicas, sendo a primeira de 1931 a 1960 e a segunda, de 1961 a 1990. 

Figura 4.5.3.4 – Precipitação acumulada (mm). 

 
Fonte: INMET, 2017. 
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Figura 4.5.3.5 – Umidade relativa do ar do município de Goiânia, de 1931 a 1990. 

 
Fonte: INMET, 2017. 

 

4.5.4 Solos  

Em relação aos solos, assim como na maior parte do município de Goiânia, predominam os 

latossolos, solos bastante intemperizados. Em relação à capacidade de infiltração, variam de 

fortemente drenados a bem drenados (RIBEIRO, 2010).  

O tipo de latossolo predominante na região é o latossolo vermelho escuro distrófico, 

apresentando boa porosidade e fertilidade (PUAMA, 2011). 

Além dos latossolos, ainda há os neossolos flúvicos e gleissolos que apresentam baixos níveis 

de água, podendo ser totalmente saturados em algumas épocas do ano, o que os torna bastante 

suscetíveis à contaminação, como já foi dito (RIBEIRO, 2010). 

O tipo de solo predominante na área é o latossolo vermelho escuro distrófico. Segundo o 

PUAMA (2011), esses solos “são profundos e muito profundos, bem drenados a 

acentuadamente drenados, friáveis e bastante porosos”. A Figura 4.5.4.1 mostra um mapa com 

os diferentes tipos de solo existentes na sub-bacia do Ribeirão Anicuns e do córrego 

Macambira: 
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Figura 4.5.4.1 – Tipos de solo presentes nas sub-bacias do Ribeirão Anicuns e do Córrego Macambira. 

 
Fonte: SIEG, 2017. Elaboração; Erika Vilela e Cássia Baleeiro. 

4.5.5 Relevo 

O relevo da parte implantada do parque segue o relevo da sub-bacia do Macambira, ou seja, 

predominantemente plano e suavemente ondulado. As altitudes ficam entre 760 e 1.000m. Na 

Figura 4.5.5.1, pode-se ver o relevo da sub-bacia do Macambira através de um mapa de curvas 

de nível: 

Figura 4.5.5.1 – Mapa de curvas de nível, 2 em 2m, na sub-bacia do córrego Macambira. 

 
Fonte: USGS, 2014. Elaboração: Erika Vilela e Cássia Baleeiro. 

Para facilitar a visualização das diferentes altitudes presentes na sub-bacia do Macambira, fez-

se também um mapa hipsométrico, que pode ser visto na figura 4.5.5.2: 
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Figura 4.5.5.2 – Mapa hipsométrico da Sub-bacia do Macambira, 10 em 10m. 

 
Fonte: USGS, 2014. Elaboração: Erika Vilela e Cássia Baleeiro. 

As declividades da sub-bacia ficam, em sua maior parte, abaixo de 5%, o que confirma o relevo 

plano e levemente ondulado. Na Figura 4.5.5.3, podem-se ver as declividades da sub-bacia do 

Macambira: 

Figura 4.5.5.3– Mapa de declividades da sub-bacia do Macambira. 

 
Fonte: USGS, 2014. Elaboração: Erika Vilela e Cássia Baleeiro. 

O Quadro 3 mostra as classificações do relevo do terreno e sua porcentagem aproximada na 

sub-bacia do Macambira: 
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Quadro 3 – Diferentes tipos de relevo na sub-bacia do córrego Macambira. 

Relevo Porcentagem na sub-bacia (%) 

Plano 38 

Suavemente ondulado 56 

Ondulado 6 

Fortemente ondulado 0 

Montanhoso  0 

Fonte: A autora. 

Observando o relevo do parque e de seu entorno, nota-se que devido às baixas declividades, a 

região não é muito propícia a erosões. Apesar disso, nas adjacências do córrego, notam-se 

declividades maiores, o que exige uma maior preservação da vegetação. 

Assim como a cobertura vegetal, a topografia do terreno está diretamente ligada ao escoamento 

superficial das águas. A topografia da área influencia no escoamento das águas pluviais, 

alagamentos, erosões do solo e assoreamento. Quando o terreno se encontra em áreas de 

encostas, com declividades acentuadas e vegetação degradada, o risco de erosões e 

escorregamentos de terra é muito maior (MOTA, 2008).  

Por outro lado, locais com terrenos mais planos e declividades suaves favorecem a infiltração 

das águas pluviais e diminuem os problemas causados pelo escoamento superficial da água. Se 

associado a isso, os terrenos tiverem cobertura vegetal preservada, há um controle muito maior 

da estabilidade do solo e ocorrência de enchentes (MOTA, 2008). 

4.5.6 Vegetação 

A vegetação predominante na bacia do Anicuns e na sub-bacia do Macambira é típica do 

Cerrado, com árvores esparsas e tronco retorcido. Também há grande quantidade de plantas 

rasteiras, como braquiárias e espécies exóticas, do gênero Leucena (PUAMA, 2011). 

Ao longo do parque linear, podem ser encontrados diversos tipos de vegetação, sendo que há 

áreas com vegetação bem conservada e outras completamente degradas (PUAMA, 2011).  

Nas áreas que ainda estão conservadas, podem-se encontrar espécies arbóreas de médio a 

grande porte. Há também vegetação nativa preservada. As espécies mais comuns nessas áreas 

são os Buritis, Copaíba, Peroba, Figueira, Jenipapo, Ipê e outras (PUAMA, 2011). 

Nas áreas que se encontram em estado de regeneração, estão presentes espécies nativas e 

exóticas. As espécies nativas formam ecossistemas remanescentes de áreas de matas (PUAMA, 

2011).   
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Há ainda as áreas de pastagem, as quais são caracterizadas pela presença de gramíneas e 

também arbóreos isolados. Esta vegetação, apesar de ser em sua maior parte rasteira, contribui 

com o controle dos processos erosivos, uma vez que protege o solo do impacto das gotas das 

chuvas (PUAMA, 2011). 

Por fim, a área também se caracteriza por regiões completamente degradadas, com ausência de 

espécies arbóreas (PUAMA, 2011). 

4.6 USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 

O uso do solo da região em que o parque está implantado, ou seja, sub-bacia do Macambira foi 

dividido nas seguintes classes:  

 Vegetação 

 Vazios Urbanos  

 Área construída 

A Figura 4.6.1 mostra os três tipos de uso de do solo para a sub-bacia do córrego Macambira. 

Figura 4.6.1 - Mapa de uso do solo da sub-bacia do córrego Macambira. 

 
Fonte: Google Earth, 2017. Elaboração: Erika Vilela e Cássia Baleeiro. 
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Para a determinação dos vazios urbanos, utilizou-se o conceito estabelecido pelo Plano Diretor 

de Goiânia (2007, pág. 65), ou seja, vazios urbanos são “os imóveis não parcelados, 

subutilizados ou não utilizados integrantes do tecido urbano, desde que servido por 

infraestrutura urbana e acesso direto por via pública”. Assim para a elaboração do mapa, foram 

considerados como vazios urbanos os lotes baldios, áreas de pastagem e áreas com gramíneas 

fora da APP do córrego Macambira. As Figuras 4.6.2 e 4.6.3 mostram exemplos de locais 

considerados como vazios urbanos no mapa: 

Figura 4.6.2 - Vazios urbanos. 

 
Fonte: Google Earth, 2017. 

Figura 4.6.3 – Vazios urbanos. 

 
Fonte: Google Earth, 2017. 

Apesar de não haver vazios urbanos na área de delimitação do parque, existem inúmeros em 

suas adjacências. Essa característica, em primeiro momento pode parecer positiva, uma vez que 

nessas áreas, existe maior possibilidade de infiltração da água, se comparada a uma área 

completamente edificada. No entanto, essas áreas não contribuem com o papel social que 

deveriam exercer, já que não promovem a interação social.  
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A determinação da vegetação foi feita através da observação de imagens de satélite do Google 

Earth e a partir disso, definiram-se as áreas predominantemente vegetadas no entorno do 

parque.  

A área construída representa a malha urbana e foi definida como as áreas edificadas da sub-

bacia, além das ruas e avenidas. Por ser uma área consideravelmente adensada, a malha urbana 

foi o uso de solo mais presente na sub-bacia do córrego Macambira, seguido dos vazios urbanos 

e, por último, APP. O quadro 4 mostra as áreas para cada tipo de uso do solo analisado: 

Quadro 4 – Áreas dos diferentes tipos de uso de solo na sub-bacia do córrego Macambira. 

Uso do solo Área (km²) Porcentagem (%) 

Vegetação 2,09 9,3 

Vazios Urbanos 4,17 18,6 

Área construída 16,16 72,1 

Sub-bacia do Macambira 22,42 100 

Fonte: A autora. 

4.7 CONFLITOS DE USO EM APP 

A área de preservação permanente engloba 30 m de cada lado a partir das margens direita e 

esquerda do córrego Macambira. Essa delimitação foi adotada pelo PUAMA, no entanto, é 

importante destacar que o Plano Diretor da cidade de Goiânia (pág. 62, 2007) é mais restritivo 

em relação a essa delimitação, uma vez que prevê que, dentro do município, consideram-se 

áreas de APP,  

as faixas bilaterais contíguas aos cursos d’água temporários e permanentes, com 

largura mínima de 50m, a partir das margens ou cota de inundação para todos os 

córregos; de 100m para o Rio Meia Ponte e os Ribeirões Anicuns e João Leite, desde 

que tais dimensões propiciem a preservação de suas planícies de inundação ou 

várzeas. 

Considerando essa observação, vê-se que a APP do parque seria maior se fosse considerado o 

estabelecido pela legislação municipal, uma vez que APP de 30m apresenta uma área de 0,9 

km², enquanto a APP de 50m, apresentaria uma área de 1,5 km². 

A redução da APP desfavorece alguns aspectos das infraestruturas verdes. De acordo com Mota 

(2008), a cobertura vegetal apresenta diversos benefícios para o meio ambiente e 

consequentemente para a eficácia das infraestruturas verdes, por exemplo: 

 Proteção do solo, diminuindo o efeito das erosões; 

 Aumento da infiltração das águas pluviais; 

 Contribuição com o microclima local; 
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 Redução dos problemas de inundações nas cidades; 

 Criação de ambientes de beleza natural e recreação ativa e passiva. 

Nesse sentido, a redução da APP prevista na legislação mais restritiva pode ser um problema 

para o Parque e suas áreas adjacentes futuramente. 

É importante destacar que as APPs de 50m e 100m foram previstas no projeto do parque para 

o córrego Macambira e Ribeirão Anicuns, respectivamente. Essa recomendação não foi 

executada, porque geraria ainda mais custos com desapropriação, então, optou-se por reduzir a 

área de preservação permanente ao longo do parque.   

Apesar de a área de APP ser bem menor se comparada a de vazios urbanos e malha urbana, 

pode-se notar que desde a proposta de implantação do parque até hoje (conclusão do setor 3), 

houve um considerável aumento da cobertura vegetal, como se pode ver nas Figuras 4.7.1 e 

4.7.2:. 

Figura 4.7.1 – Cobertura vegetal dos setores 1, 2 e 3 do Parque em 2005. 

 
Fonte: Google Earth, 2005. 

Figura 4.7.2 – Cobertura vegetal dos setores 1, 2 e 3 do Parque em 2017. 

 
Fonte: Google Earth, 2017. 
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4.8 O PARQUE LINEAR, MORFOLOGIA URBANA E SUA 

RELAÇÃO COM A DRENAGEM 

Nesse item será feita uma correlação entre o parque linear, a morfologia urbana do entorno e 

como esses itens afetam a drenagem das águas pluviais.  

4.8.1 Arruamento 

A configuração de arruamento encontrada nas proximidades do parque fica entre o tipo grelha, 

também chamada de quadrícula ortogonal e o tipo paralela fragmentada. Essas configurações 

também são predominantemente adotadas em outras regiões de Goiânia.  As Figuras 4.8.1.1 e 

4.8.1.2 mostram essas configurações de arruamento predominantes na capital:  

Figura 4.8.1.1 – Grelha. 

 
Fonte: Silva, 2015. 

Figura 4.8.1.2 – Paralela fragmentada. 

 
Fonte: Silva, 2015. 

Segundo Silva (2015, pág. 12), “a determinação do sistema viário influencia significativamente 

o planejamento hidrológico e o percentual de áreas impermeáveis do local”. A autora ainda 

defende que as ruas cumprem diversas funções no meio urbano, já que contêm todos os serviços 

de infraestrutura urbana, como a drenagem pluvial, o sistema de abastecimento de água, a 

pavimentação, o transporte e as redes de energia elétrica. A Figura 4.8.1.3 mostra a 

configuração do arruamento do entorno do parque:  

Figura 4.8.1.3 – Arruamento no entorno do Parque. 

  
Fonte: Google Earth, 2017 
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Comparando com outros tipos de traçado como cul-de-sacs ou traçado em alça, o traçado 

ortogonal apresenta algumas desvantagens.  Segundo Hinman e Wulkman (2012, pág. 49 apud 

SILVA, 2015, pág. 26), a malha ortogonal apresenta um percentual de 27 a 36% de cobertura 

impermeável, enquanto os traçados orgânicos, apenas de 15 a 29%, ou seja, o traçado ortogonal 

não favorece a infiltração das águas pluviais, dificultando o papel das infraestruturas verdes. 

A região implantada do parque apresenta diversos tipos de via, entre elas, podem-se citar as 

vias arteriais, coletoras e locais. As vias arteriais e coletoras são caracterizadas pela forte 

presença de estabelecimentos comerciais, empresas e pontos de ônibus, e é onde o tráfego se 

apresenta mais intenso. Essas vias formam linhas que estruturam os bairros e são elas que 

cortam o parque. As vias locais, por sua vez, são predominantemente ocupadas por residências.  

As vias que contornam e cruzam os parques estão devidamente pavimentadas e iluminadas. 

Apresentam sinalização adequada e faixas de pedestre. Como já foi dito o parque linear conta 

com uma série de vias principais que o cortam. A Figura 4.8.1.4 mostra as principais vias que 

cortam o parque até a implantação atual (setores 1, 2 e 3): 

Figura 4.8.1.4 – Vias que cortam a parte já implantada do parque. 

 
Fonte: Adaptado de PUAMA (2011). 
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Como se pode notar nas imagens acima, os acessos ao parque foram elaborados a partir das 

vias arteriais. Além do apoio das vias arteriais, o parque ainda conta com circulação interna, 

composta por estacionamentos, pista de pedestres e ciclovias.  

Na Figuras 4.8.1.5, 4.8.1.6, 4.8.1.7 e 4.8.1.8, há a representação das vias internas e 

estacionamentos presentes no parque.  

Figura 4.8.1.5 – Ciclovia e pista de caminhada. 

 
Fonte: A autora. 

Figura 4.8.1.6 – Acesso à parte interna do parque. 

 
Fonte: A autora. 

Figura 4.8.1.7 – Pista de caminhada. 

 
Fonte: A autora. 

Figura 4.8.1.8 – Vagas de estacionamento. 

 
Fonte: A autora. 

É importante destacar que as vias internas e estacionamentos presentes no parque, em sua 

grande maioria, não foram projetados de acordo com uma drenagem mais natural e sustentável, 

como as infraestruturas verdes. A única exceção é o uso de pisos drenantes nas áreas do parque 

adjacentes à APP do córrego Macambira. Apesar disso, as vias internas do parque seguem um 

traçado mais orgânico, o que é positivo para a infiltração das águas pluviais.  

4.8.2 Infiltração 

A infiltração depende de diversos fatores, como umidade do solo, geologia, topografia e uso do 

solo. Em relação à umidade do solo, quanto maior a umidade, menor a capacidade de infiltração 

do solo. A geologia está relacionada ao tipo de solo da região, se o solo for muito fino, menor 

a capacidade de infiltração. Quanto à topografia, quanto menores as declividades, maior a 

quantidade de água infiltrada, como já foi dito. Por fim, em relação ao uso do solo, quanto mais 
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adensada for uma região e maior for a malha urbana, menor será a capacidade de infiltração 

(NETO, 2013).  

Estima-se que em áreas pouco ou não urbanizadas, 50% das águas pluviais infiltram no solo, 

enquanto em áreas urbanizadas essa porcentagem cai para menos de 30% (TUCCI; BERTONI, 

2003). Assim, em uma área em condição natural, não urbanizada, a quantidade de água pluvial 

que infiltra no solo é muito maior se comparada a uma região urbanizada.  

Em relação à drenagem, a região do parque possui uma extensa rede natural de drenagem, uma 

vez que este está nas adjacências do córrego Macambira. Além disso, na região do parque, 

reformulou-se uma série de galerias de drenagem de águas pluviais. Essas obras incluíram a 

construção de novas galerias, posicionamento adequado de bueiros, construção de novos 

bueiros e estruturas de contenção de taludes.  

Apesar de ter sido feito um reforço nas estruturas de drenagem, é importante dizer que os 

projetos de drenagem do parque não contemplaram formas de infraestrutura verde de 

escoamento superficial e infiltração da água. Foram feitas obras convencionais de drenagem 

nos setores 1, 2 e 3 do parque.  

4.9 O PARQUE E AS INFRAESTRUTURAS VERDES 

Como já foi dito, no parque foram feitas diversas ações, como recuperação da vegetação nativa, 

obras de infraestrutura viária e drenagem. Além dessas ações, fizeram-se também obras de 

consolidação dos bairros, voltadas para a interação entre as pessoas e ambientes de recreação e 

lazer.  

As Figuras 4.9.1, 4.9.2 e 4.9.3 mostram as obras referentes à “Organização Urbano Ambiental” 

da região e contemplam obras de drenagem, recuperação de taludes, e a implantação do Parque 

Linear. 

Figura 4.9.1– Obras de drenagem executadas no parque. 

 
a) Bueiro de concreto – Av. César Lattes. 

 
b) Bueiro de concreto - Av. Domiciano Peixoto. 
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c) Bocas de lobo – Av. Madri. 

 
d) Bocas de lobo – Av. Olavo Bilac. 

 
e) Bueiros – Avenida Olavo Bilac. 

 
f) Dissipadores de energia – Avenida Milão. 

Fonte: A autora. 

Figura 4.9.2 – Obras de recuperação de taludes executadas no parque. 

 
a)  Av. César Lattes. 

 
b) Av. Domiciano Peixoto. 

Fonte: A autora. 

Figura 4.9.3 – Implantação do Parque Linear. 

 
a) Placa da Implantação do Parque. 

 

 

 
b) Entrada do Parque. 
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c) Travessia interna no Parque. 

 
d) Playground e vias internas. 

Fonte: A autora. 

Em relação à consolidação dos bairros, foram feitas obras de construção, pavimentação e 

iluminação de vias; auditórios; núcleo socioambiental; núcleos de estar; pistas de caminhada e 

o parque de vizinhança. As Figuras 4.9.4, 4.9.5, 4.9.6, 4.9.7, 4.9.8, 4.9.9, 4.9.10 e 4.9.11 

mostram essas estruturas. 

Figura 4.9.4 – Implantação de novas vias. 

 
Fonte: A autora. 

Figura 4.9.5 – Pavimentação e iluminação de vias. 

 
Fonte: A autora. 

Figura 4.9.6 – Ciclovias e pistas de caminhada. 

 
Fonte: A autora. 

Figura 4.9.7– Uso de piso drenante. 

 
Fonte: A autora. 

Figura 4.9.8 – Núcleo de estar. 

 
Fonte: A autora. 

Figura 4.9.9 – Anfiteatro. 

 
Fonte: A autora. 
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Figura 4.9.10 – Parque de vizinhança. 

 
Fonte: A autora. 

Figura 4.9.11 – Núcleo socioambiental. 

 
Fonte: A autora. 

Por sua vez, as obras do parque também englobaram ações de “Sustentabilidade 

Socioambiental”, quais estão relacionadas à recuperação de área degradas; plantio de espécies 

nativas do Cerrado e educação ambiental. As Figuras 4.9.12, 4.9.13, 4.9.14 e 4.9.15abaixo 

mostram exemplos dessas ações no parque.  

Figura 4.9.12 – Coleta seletiva. 

 
Fonte: A autora. 

Figura 4.9.13 – Lixeira. 

 
Fonte: A autora. 

Figura 4.9.14 – Buritis preservados. 

 
Fonte: A autora. 

Figura 4.9.15 – Vegetação nativa do Cerrado. 

 
Fonte: A autora. 

Com as visitas realizadas no parque e observando as imagens mostradas das ações realizadas 

no parque até o momento, percebeu-se que algumas infraestruturas verdes estão no presentes 

no parque. Assim, elaborou-se o quadro 5. Esse quadro mostra as tipologias de infraestrutura 

verde apresentadas nesse trabalho e se elas estão presentes ou não no parque. 
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Quadro 5 – Infraestruturas verdes presentes no Parque Linear Macambira-Anicuns. 

Tipologias de infraestutura verde Presente no parque 

Jardim de chuva Não 

Biovaletas Não 

Teto verde Não 

Cisterna Não 

Alagado construído Não 

Lagoa pluvial Não 

Lagoa seca Não 

Canteiro pluvial  Não 

Parede verde Não 

Pavimento permeável Sim 

Bioengenharia Sim 

Espaços verdes permeáveis Sim 

Bacia de sedimentação Não 

Fonte: A autora. 

É importante destacar que o Programa Urbano Ambiental Macambira Anicuns foi projetado 

como uma área de recuperação ambiental. Com isso, verificou-se que o parque apresenta 

algumas características que o definem como uma infraestrutura verde. 

 A primeira delas é que o próprio Parque se configura como um espaço verde permeável no 

meio urbano. Essa característica já o torna uma infraestrutura verde, uma vez que promove o 

aumento da infiltração; o restabelecimento das funções naturais do ecossistema; a regulação da 

umidade do ar; o melhoramento do microclima local e a proteção de encostas contra processos 

erosivos.  

Além de o Parque ser uma infraestrutura verde por si só, apresenta mais duas tipologias 

facilmente identificadas durante as visitas de campo, são elas a bioengenharia e o uso de 

pavimentos permeáveis.  

O uso de técnicas de bioengenharia pôde ser visto na contenção de taludes nas avenidas César 

Lattes e Domiciano Peixoto. Essas técnicas foram utilizadas de modo a fazer com que as 

encostas suscetíveis à erosão ficassem mais próximas da sua condição natural. Para isso, foram 

utilizados cestos de gabião e pedras associadas a camadas de plantas rasteiras com raízes.  

Outra tipologia de infraesturtura verde adotada no parque foi o uso de pisos drenantes nas pistas 

de caminhada mais próximas aos cursos d’água. Esses pisos favorecem a infiltração de água no 

solo, reduzindo os efeitos negativos do escoamento superficial de água.  
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Para potencializar a relação do parque com a drenagem urbana, poderiam ser adotadas algumas 

alternativas de infraestrutura verde, como os tetos e paredes verdes nos prédios existentes no 

parque (Núcleo Socioambiental e Parque de Vizinhança). Em regiões onde há o uso intenso de 

asfalto e concreto, como nos núcleos de estar, poderiam ser adotados jardins de chuva e 

canteiros pluviais. Na região próxima ao anfiteatro, onde hoje há um grande gramado, poderia 

ser feito um alagado construído ou uma lagoa seca. Ou seja, o parque ainda apresenta uma 

grande capacidade de conter diversos tipos de infraestrutura verde com inúmeras funções.  
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5. CONCLUSÃO 

Essa pesquisa apresentou o conceito de infraestrutura verde e fez um pequeno histórico desse 

assunto até os dias de hoje. Além disso, apresentaram-se alguns dos diversos tipos de 

infraestrutura verde existentes no âmbito de drenagem e infiltração de águas pluviais. Para se 

chegar ao objeto de estudo, o Parque Linear Macambira Anicuns, fez-se um histórico dos planos 

diretores de Goiânia desde os anos 1930, quando houve sua fundação, até o Plano Diretor de 

2007. Com isso, fez-se uma correlação dos parques urbanos de Goiânia ao longo da evolução 

dos planos diretores. 

Nos resultados, fez-se uma caracterização da sub-bacia do Córrego Macambira, levando em 

consideração aspectos ambientais, geográficos e climáticos. A partir disso, foi possível realizar 

uma análise do parque e compará-lo às diversas tipologias de infraestrutura verde apresentadas 

na Revisão Bibliográfica.  

As análises realizadas nesse trabalho permitiram verificar que o Parque Linear Macambira 

Anicuns pode sim ser considerado como uma infraestrutura verde em Goiânia, pelos seus 

diversos papéis desempenhados na cidade. O parque pode ser enquadrado nesse tipo de 

infraestrutura, porque cumpre com a interação social entre os usuários, aumenta a capacidade 

de infiltração das sub-bacias do córrego Macambira e Ribeirão Anicuns, aumenta a área verde 

da cidade, melhora o microclima local e funciona como uma drenagem mais natural no 

ambiente urbano.  

A pesquisa realizada ainda mostrou possíveis infraestruturas verdes que poderiam ser 

incorporadas no parque além das existentes.  

Para completar os resultados obtidos com essa pesquisa, sugere-se que futuramente novos 

trabalhos sejam realizados com o intuito de levantar a capacidade de infiltração do Parque 

Linear Macambira Anicuns através de cálculos e modelagem.  

 

 

 

 

 



 

72 
 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Apesar de o trabalho ter sido voltado para o estudo das infraestruturas verdes relacionadas ao 

aumento de áreas verdes e de áreas de infiltração, essas infraestruturas podem ser aplicadas em 

outros casos, como produção de alimentos em áreas urbanas inutilizadas. Sugere-se que 

futuramente novos trabalhos sejam realizados com o intuito de explorar novas potencialidades 

das infraestruturas verdes nas cidades brasileiras e, principalmente, na cidade de Goiânia.  

Observando o item 2.4 intitulado como “Goiânia e seus parques”, foi possível notar que a cidade 

de Goiânia, teve bastantes planos diretores ao longo de sua história, no entanto, poucos deles 

foram colocados em prática. Com isso, foi possível perceber o quanto a fragilidade política do 

país sempre interferiu em assuntos importantes da organização urbana do Brasil. Essa 

descontinuidade dos planos diretores foi bastante negativa para a questão da manutenção da 

áreas verdes urbanas, o que gera inúmeros problemas até o ano de 2017.  

Em relação aos parques e bosques implantados em Goiânia, presentes no Quadro 1, vê-se a 

necessidade de novos trabalhos serem feitos mostrando a situação desses parques e sua 

importância para a capital goiana.  

Outra questão importante apresentada no trabalho se refere à quantidade de vazios urbanos 

presentes na sub-bacia do Macambira. O trabalho mostrou que essas áreas ocupam 18,6% da 

bacia, o que consiste em um problema para a população e também para o setor público, já que 

são áreas subutilizadas integrantes do tecido urbano. Nesse sentido, sugere-se que políticas 

públicas sejam estabelecidas para fazer com que esses espaços sejam usados pela população e 

até mesmo funcionem como infraestruturas verdes na cidade de Goiânia, prestando serviços 

ambientais e sociais à cidade.  

 

 

 

 



 

73 
 

REFERÊNCIAS 

AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - AMMA. Disponível em: 

<http://www.goiania.go.gov.br/shtml/amma/mananciais.shtml>. Acesso em: 10/06/2017. 

ANDRADE, Liza Maria Souza de. O conceito de Cidades-Jardins: uma adaptação para as 

cidades sustentáveis. Arquitextos, São Paulo, ano 04, n. 042.02, Vitruvius, nov. 2003. 

Disponível em: <http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/04.042/637>. Acesso 

em: 19/03/2017. 

BENEDICT, Mark A.; MCMAHON, Edward T. Green Infrastructure: SmartConservation 

for the 21st Century. SprawlWatchClearinghouseMonograph Series, 2001, 32p. Disponível 

em: <http://www.sprawlwatch.org/greeninfrastructure.pdf>. Acesso em: 01/06/2017. 

BENINI, Sandra Medina. Infraestrutura verde como prática sustentável para subsidiar a 

elaboração de planos de drenagem urbana: estudo de caso da cidade de Tupã/SP. 2015. 

xx, 218f. Tese (doutorado) - Universidade Estadual Paulista, Faculdade de Ciências e 

Tecnologia, 2015. Disponível em: < https://repositorio.unesp.br/handle/11449/123900 >. 

Acesso em: 23/06/2017.  

BONZI, Ramón Stock. EmeraldNecklace – Infraestrutura Urbana Projetada como 

Paisagem. Revista LABVERDE, São Paulo, n. 9, p. 106-127, jan. 2015. Disponível em: 

<http://www.revistas.usp.br/revistalabverde/article/view/84547>. Acesso em: 28/04/2017.  

BRANDÃO, Fernanda Carolina Amorim dos Santos; CRESPO, Henrique de Almeida. 

Diretrizes Relacionadas à Implantação da Infraestrutura Verde para Aumentar a 

Resiliência Urbana às Mudanças Climáticas. 2016. 120p. Trabalho de Conclusão de Curso 

(Graduação em Engenharia Ambiental) – Escola Politécnica, Universidade Federal do Rio de 

Janeiro, Rio de Janeiro, 2016. Disponível em: < 

http://monografias.poli.ufrj.br/monografias/monopoli10016272.pdf>. Acesso em: 26/03/2017. 

CNT, 2010.The Valueof Green Infrastructure A GuidetoRecognizing Its Economic, 

Environmental and Social Benefits. Chicago, Estados Unidos da América, 2010. Disponível 

em: <http://www.cnt.org/publications/the-value-of-green-infrastructure-a-guide-to-

recognizing-its-economic-environmental-and>. Acesso em: 10/04/2017. 

CORMIER, Nathaniel S.; PELLEGRINO, Paulo Renato Mesquita. Infra-estrutura verde: uma 

estratégia paisagística para a água urbana. Paisagem e Ambiente, São Paulo, n. 25, p. 127-

142, 2008. Disponível em: < http://www.revistas.usp.br/paam/article/view/105962>. Acesso 

em: 19/03/2017.  

DAHER, Tânia. O projeto Original de Goiânia. Revista UFG, Goiânia, n. 6, p. 77-90, jun. 

2009. Disponível em: 

<https://projetos.extras.ufg.br/joomla_proec/revista_ufg/junho2009/projetooriginal.pdf>. 

Acesso em: 01/05/2017. 

DBO ENGENHARIA LTDA. Reurbanização dos Vales do Macambira e Anicuns: Estudo de 

Impacto Ambiental – EIA, Goiânia, 2003. Disponível em: 



 

74 
 

<https://rmdaveiga.files.wordpress.com/2011/01/eia-macambira-anicuns.pdf>. Acesso em: 

12/10/2017.  

HERZOG, Cecília Polacow; ROSA, Lourdes Zunino. Infraestrutura verde: Sustentabilidade e 

resiliência para a paisagem urbana. Revista LABVERDE, São Paulo, n. 1, p. 92-115, 2010. 

Disponível em: < http://www.periodicos.usp.br/revistalabverde/article/view/61281/64217>. 

Acesso em: 25/03/2017. 

HERZOG, Cecília. Infra-estrutura verde para cidades mais sustentáveis: Produtos e 

sistemas relativos à infra-estrutura. Governos Locais para Sustentabilidade. 30 Págs. 2010. 

Disponível em: < http://www.zorraquino.com.br/textos/arquitetura-y-urbanismo-

ecologicos/Infraestrutura%20%20Verde%20Cecilia%20Herzog.pdf>. Acesso em: 

29/04/2017. 

JUCÁ, Jane Monte. Princípios da Cidade-Parque: categoria urbana concebida no Plano Piloto 

de Brasília. Minha Cidade, São Paulo, ano 10, n. 113.01, Vitruvius, dez. 2009. Disponível 

em: <http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/minhacidade/10.113/1824>. Acesso em: 

11/12/2017. 

MADUREIRA, Helena. Infraestrutura verde na paisagem urbana contemporânea: o desafio da 

conectividade e a oportunidade da multifuncionalidade. Revista da Faculdade de Letras – 

Geografia, Universidade do Porto III série, vol. I, p. 33-43, 2012. Disponível em: < 

http://ler.letras.up.pt/uploads/ficheiros/10555.pdf>. Acesso em: 01/06/2017. 

MOTA, Suetônio. Gestão ambiental de recursos hídricos. 3. Ed.  Rio de Janeiro: ABES, 

2008. 343 p. 

NUCADA, MiraciKuramoto; BARREIRA, Celene Cunha M. A. Rio Meia Ponte e Córregos 

que Serpenteiam a Cidade de Goiânia. Revista Mosaico, Goiânia, v. 1, n. 2, p. 206-214, 

jul./dez. 2008. Disponível em: < http://seer.ucg.br/index.php/mosaico/article/view/580>. 

Acesso em: 19/03/2017. 

PAULO NETO, Hostílio Maia de. Calibração e aplicação de um modelo SWMM/LID 

para pavimentos permeáveis. 2013. 79f. Dissertação de Mestrado – Universidade Federal de 

Goiás, Escola de Engenharia Civil, 2013. Disponível em: < https://ppgema.eec.ufg.br/p/5086-

dissertacoes-em-2013>. Acesso em: 02/11/2017. 

PLANO DIRETOR DE GOIÂNIA. Lei Complementar nº 171, de 29 de maio de 2007. 

Goiânia, 2007. Disponível em: 

<http://www.goiania.go.gov.br/download/legislacao/PLANO_DIRETOR_DO_MUNICIPIO_

DE_GOIANIA_2007.pdf>. Acesso em: 12/10/2017. 

PROGRAMA URBANO AMBIENTAL MACAMBIRA ANICUNS – PUAMA. Disponível 

em: < https://www.goiania.go.gov.br/shtml/puama/principal.shtml>. Acesso em: 03/05/2017. 

PUAMA. Plano de Ordenamento Territorial – Minuta de relatório. 2011. 

REGO, Thalyta Lopes. Chuvas e Inundações em Goiânia: Dinâmica atmosférica e áreas de 

risco. 2015. 83f. Dissertação de Mestrado – Universidade Federal de Goiás, Instituto de 



 

75 
 

Estudos Socioambientais, Goiânia, 2015. Disponível em: < 

https://repositorio.bc.ufg.br/tede/handle/tede/5128>. Acesso em: 13/06/2017. 

RIBEIRO, Maria Eliana Jubé. Goiânia: os planos, a cidade e o sistema de áreas verdes. 

Goiânia: Ed. da UCG, 2004. 160p. 

RIBEIRO, Maria Eliana Jubé. Infraestrutura verde: uma estratégia de conexão entre pessoas 

e lugares – Por um planejamento urbano ecológico para Goiânia. 2010. 178 p. Tese de 

Doutorado – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 

2010. Disponível em: <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/16/16135/tde-31052010-

150556/pt-br.php>. Acesso em: 05/06/2017. 

SCHUTZER, José Guilherme. Infraestrutura Verde no Contexto da Infraestrutura Ambiental 

Urbana e da Gestão do Meio Ambiente. Revista LABVERDE, São Paulo, n. 8, p. 12-30, ago. 

2014. Disponível em: <http://www.revistas.usp.br/revistalabverde/article/view/83532>. 

Acesso em:29/04/2017.  

SILVA, Gerani Felix do Nascimento. Desenvolvimento de baixo impacto aplicado ao 

Campus Samambaia da Universidade Federal de Goiás. 2015. 155f. Dissertação de 

Mestrado – Universidade Federal de Goiás, Escola de Engenharia Civil, Goiânia, 2015. 

Disponível em: < https://repositorio.bc.ufg.br/tede/handle/tede/4845>. Acesso em: 

30/03/2017.  

SINGAPORE. ABC Waters Design Guidelines. PublicUtilitiesBoard(“PUB”). 3. ed., 2014. 

Disponível em: < https://www.pub.gov.sg/abcwaters/Documents/ABC_DG_2014.pdf >. 

Acesso em: 16/04/2017. 

 

 

http://www.revistas.usp.br/revistalabverde/article/view/83532

