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1 INTRODUÇÃO 

Em face do atual debate acerca dos modos e processos de uso e ocupação do solo 

e o consequente uso dos recursos ambientais, faz-se necessária uma reflexão e um 

posicionamento pró-ativo, tanto da sociedade quanto do poder público, no sentido da 

compatibilização da medida entre ocupação do território e preservação dos recursos 

naturais.  Isto se torna ainda mais evidente quando o recurso natural em questão é a água, 

fonte de vida para todas as espécies do planeta. 

No entanto o discurso e as práticas preservacionistas radicais não devem impedir o 

desenvolvimento socioeconômico de populações locais em prol de outras que se beneficiam 

de processos equivocados de planejamento territorial. 

O caso em tela trata do Município de Terezópolis de Goiás, o qual se encontra em 

um estágio danoso de estagnação socioeconômica, por estar submetido à uma legislação 

ambiental rigorosa, imposta a partir de interesses que desconsideraram a dimensão local do 

desenvolvimento sustentável. 

Neste contexto e a partir da mobilização da sociedade local propôs-se, em 

contraponto ao status quo posto pelo Plano de Manejo da Área de Preservação Ambiental 

do João Leite, a elaboração de um Diagnóstico Ambiental, Sócio-Econômico e 

Urbanístico do Município bem como do Aparato Jurídico, no sentido de subsisidiar as 

discussões para a elaboração do Plano Diretor Municipal e para fazer frente ao debate 

sobre as imposições do referido Plano de Manejo, bem como sua possível atualização. 

Os Diagnósticos Ambientais são instrumentos poderosos que proporcionam um 

conhecimento da realidade física (geologia, geomorfologia, pedologia, hodrogeologia, 

hidrografia) e biótica (flora e fauna) para que se definam as condições de uso e ocupação do 

solo de uma determinada porção territorial em bases sustentáveis. 

Complementarmente, os Diagnósticos Socioeconômicos demonstram com clareza o 

estagío de desenvolvimento, segundo índices oficiais, em que se encontam as populações. 

São informações valiosas no sentido de avaliar quais são as componentes sociais que 

necessitam de maiores inventimentos públicos, por exemplo. 

As questões urbanísticas representam a materialização da forma como a sociedade, 

de acordo com seu nível de desenvolvimento social e econômico, se apropriou do território e 

o transformou segundo a legislação e normas vigentes. 

Por fim, mas não necessariemente em último lugar de ocorrência, o Aparato Jurídico 

proporciona o balizamento à sociedade no que se refere à sua atuação sobre o território, 

induzindo ou restringindo usos. 

Como resultado da interpolação dos Diagnósticos tem-se as Cartas de Risco que são 

mapas onde são condensadas as informações sobre uma determinada porção territorial, 

referentes ao meio físico e biótico, tais como: relevo, tipos de solos, aspectos geológicos, 
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aspectos geomorfológicos, declividade, vegetação nativa, susceptibilidade a incidência de 

processos erosivos, assoreamento de corpos d’água, susceptibilidade a desmoronamentos 

e deslizamentos, profundidade de lençol freático, surgências de água, nível de antropização, 

formas de ocupação e seus aspectos legais, dentre outras. Todas as informações 

levantadas são representadas graficamente, de forma integrada, gerando um mapa síntese, 

que aponta, entre outras coisas: 

 Áreas com grandes restrições para ocupação antrópica, devido ao risco de 

vida; 

 Áreas com restrições de uso por aspectos legais; 

 Áreas onde deve se priorizar a preservação dos componentes ambientais dos 

meios físio e biótico; 

 Áreas que podem ser ocupadas com algumas restrições; 

 Áreas nas quais há condições plenas de ocupação, sendo possível, inclusive, 

potencializar-se esta ação. 

Assim sendo, as ações de uso e ocupação do solo podem ser direcionadas e 

compatibilizadas com as possibilidades físico-ambientais, resultando no uso sustentável da 

porção territorial em questão. 

Particularmente no caso dos municípios, os Diagnósticos e as Cartas de Risco são 

instrumentos fundamentais para: 

 Elaborar e implementar os Planos Diretores e as Leis Urbanísticas 

complementares, na medida que possibilitam o planejamento, a discriminação 

e a recomendação dos diferentes tipos de ocupação e uso do solo, dentro do 

território municipal, considerando as condições ambientais das áreas; 

 Priorizar intervenções e fornecer elementos para formulação de ações 

corretivas, visando à prevenção de riscos e de prejuízos que possam afetar 

de forma direta ou indireta, os diferentes atores sociais, sejam eles públicos 

ou privados; 

 Promover ações de controle e fiscalização com o objetivo de melhorar os 

índices de segurança e qualidade de vida da população; 

 Localizar áreas onde ocorrem usos especiais, permitidos ou não, tais como: 

áreas de deposição e disposição de Resíduos Sólidos urbanos (lixo) e 

Resíduos de Construção e Demolição (entulho), aterros sanitários, aterros de 

vias, mineração, cemitérios, entre outras; 

 Subsidiar a elaboração de Estudos de Impacto Ambiental de 

empreendimentos diversos. 
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Neste contexto, apresenta-se a seguir os estudos e resultados alcançados na 

elaboração do Diagnóstico Ambiental, Socioeconômico e Urbanístico, bem como o Aparato 

Jurídico correspondente às análises necessárias à coompreensão da realidade encontrada 

do Município de Terezópolis de Goiás. 

Constitui-se de uma avaliação, eminentemente, técnica iniciando-se com a 

abordagem do meio físico considerando os aspectos geológicos, geomorfológicos, 

pedológicos (solos) e hidrogeológicos. Em seguida a abordagem dos aspectos hidrográficos 

e hidrológicos. A partir do suporte do meio físio passa-se à caracterização do meio biótico, a 

partir dos seus compeonentes fundamentais a flora e a fauna. 

Fechando a caracterização ambiental, passa-se ao mapeamento dos riscos 

ambientais, por meio dos modelos geográficos explicitados no Capítulo 4 que resultou no 

mapa síntese cuja metodologia aplicada demonstrou a Sensibilidade Ambiental das áreas 

do território municipal. 

A seguir passou-se a caracterizar as ações do meio antrópico, por meio, inicialmente, 

da contextualização etnográfica, histórica e arqueológica com vistas a coompreender a 

dimensão e significado histórico da ocupação da região e da localidade como hoje é 

conhecida, e posteriormente por meio da caracterização do meio socioeconômico e toda a 

complexidade de análises advindas desta vertente. 

Considerando o suporte do meio físico e as condições socioeconômicas passou-se à 

analise da ocupação urbana em todos os seus aspectos, ressaltando-se que esta 

materializa o binômio ambiente e sociedade. Neste momento propcurou-se, ainda, um 

recorte  

Por fim apresenta-se o Aparato Jurídico do Município e a análise sobre as restrições 

impostas pelo Plano de Manejo da APA do João Leite sobre o Município em relação ao uso 

e ocupação do solo bem como as possibilidades acerca da ocupação do solo rural em face 

de conceitos e novos olhare sobre o mesmo. 

 

1.1 Aspectos metodológicos 

A medodologia utilizada para atender os objetivos propostos neste projeto 

compreende uma combinação de procedimentos, pois para cada tema estudado lançou-se 

mão de métodos próprios e adequados para tal, os quais estão descritos nos capítulos 

correspondentes. 

Destaca-se que, por representar um estudo diagnóstico, basicamente foram 

desenvolvidas duas fases: o PLANEJAMENTO e o DIAGNÓSTICO propriamente dito, 

demonstrado no fluxograma a seguir: 
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Figura 1-1: Fluxograma das fases do estudo diasgnóstico. 

 

 

A fase de Planejamento foi marcada pelo Seminário, realizado no dia 12 de março de 

2016, no qual se fizeram presentes a equipe Técnica do Instituto de Desenvolvimento 

Tecnológico do Centro-Oeste (ITCO) – consultoria contratada para a elaboração do 

Diagnóstico – representantes da Prefeitura Municipal, da qual se destaca a presença do 

Prefeito Municipal, e representantes de segmentos sociais de Terezópolis de Goiás. Neste 

Seminário foi apresentada pela equipe Técnica do ITCO a metodologia básica do trabalho e 

uma prévia dos dados levantados e interpretados até aquele o momento, com vistas e 

finalizar a identificação das demandas e a estruturação das informações existentes. 

Na etapa do Diagnóstico o processo de análise e interpretação das variáveis 

utilizadas pela ação conjunta das equipes técnicas envolvidas no projeto esteve apoiado em 

uma série de levantamentos, mapeamentos, análises, correlação de dados 

georreferenciados e de informações derivadas, compatíveis com a escala do estudo. 

Como unidade de planejamento territorial para a consecução dos estudos 

diagnósticos propôs-se a divisão do territorio municipal em três macrozonas, a saber: 

Macrozona Olaria-Fundão, Macrozona Macaquinho-Maria Paula e Macrozona Rosa-Grama 

(Figura 1-1). A vantagem de se compatimentar o território reside no fato de se possibilitar as 

análises em escalas maiores e com nível de detalhe também maior, e desta forma não as 

pasteurizando ponto de que “tudo seja o mesmo do mesmo”. 
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Em geral, procedeu-se: i) o levantamento de dados secundárioe e primários; ii) 

tratamento dos dados físico-bióticos; iii) tratamento dos dados socioeconômicos; iv) 

estruturação dos bancos de dados; v) geração e compilação dos dados georreferenciados; 

vi) modelagem geográfica das macrozonas chegando-se ao Mapa de Sensibilidade 

Ambiental. 

O Diagnóstico Ambiental, Socioeconômico, Urbanístico e do Aparato Jurídico do 

Município de Terezópolis de Goiás está apresentado sob a forma de dois volumes. O 

Volume I que diz respeito aos dados textuais e documentação fotográfica e o Volume II 

referente aos mapas de Sensibilidade Ambiental. 
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Figura 1-2: Macrozonas instituídas para o Estudo Diagnóstico. 
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2 CARACTERIZAÇÃO DO MEIO FÍSICO 

2.1 Aspectos geológicos 

A seguir é apresentada uma síntese das informações geológicas e para a área do 

município de Terezópolis de Goiás, obtidas do projeto PLGB (Programa Levantamentos 

Geológicos Básicos) realizado entre 1994 e 1996 pela CPRM/Serviço Geológico de Brasil e 

dos respectivos mapas geológicos - Folhas Anápolis, Goiânia e Nerópolis. As informações 

aqui contidas foram objeto de uma checagem de campo com o estudo de 72 estações 

geológicas de observação. 

A área do Município de Terezópolis de Goiás está situada entre os cortes 

cartográficos SE.22-X-B-IV (Goiânia), SE.22-X-B-I (Nerópolis) e SE.22-X-B-II (Anápolis) na 

escala 1:100.000.  

De acordo com as informações contidas nos mapas base, Folha Goiânia, Anápolis e 

Nerópolis, observa-se que praticamente 96% área do município está inserida no domínio 

das rochas pertencentes ao Complexo Granulítico Anápolis-Itauçú, os outros 3% por 

granito intrusivo de idade arqueana (Aɤ1), Sequência Vulcano-Sedimentar de Silvânia 

(PIvssB) e das coberturas detrito lateríticas de idade Terciária/Quaternária (Figura 2-1). 

Neste trabalho, tendo em vista o seu escopo, optou-se por conservar a denominação 

de Complexo Granulítico Anápolis-Itauçu utilizada por Marini et al (1984) e as outras 

utilizadas pelos autores dos trabalhos do PLGB que mapearam as folhas Goiânia, Anápolis 

e Nerópolis. 

 

2.1.1 Complexo Granulítico Anápolis-Itauçú (APIgaio/p) 

O Complexo Granulítico Anápolis-Itauçu congrega todas as rochas granulíticas 

representadas por termos ortoderivados e paraderivados da subunidade ortoderivada 

(APIgaio) e subunidade granulítica paraderivada (APIgaip), que predomina em 60% da área 

do município.  
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. 

Foto 2-1: Matacão arredondado de metagabros granulitizado observado também no nordeste da área 
do município. 

 

 

Foto 2-2: Corte de estrada com exposição de metagabros granulitizado com visível foliação 
milonítica, observado também na região centro oeste da área do município. 
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Figura 2-1: Mapa Geológico do Município. 
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2.1.2 Complexo Granulítico Anápolis-Itauçú - Ortoderivado (APIgaio) 

Esta subunidade é caracterizada por gnaisses granulíticos ortoderivados com 

predomínio de charnokitos, enderbitos, além intrusivas máficas e ultramáficas representadas 

por metagabros (mg) (Foto 2-3), metapiroxenitos (mp) e gonditos (gd). Está distribuída em 

duas zonas, no extremo norte-nordeste e no centro-sul da área municipal a norte-noroeste 

da sede. 

 

Foto 2-3: Matacões e blocos de metaultramáfica granulitizada observados no nordeste da área do 
município. 

 

Nela predominam enderbitos e subordinadamente charnokitos de cor escura com 

visível bandamento mineral (Foto 2-1). Entretanto, a subdivisão entre charnokitos e 

enderbitos em campo é praticamente impossível em qualquer escala. Os afloramentos são 

raros e quando ocorrem são espaçados, mostrando um ou o outro termo numa mesma 

região, isso a poucas dezenas de metro um do outro. É comum também a ocorrência de 

enclaves metabásicos nesse contexto geológico como observado na estrada para Faz. 

Jatobá. 

Nos blocos e matacões de rocha é comum a ocorrência de foliação milonítica (Foto 

2-2), com orientação de cristais que caracterizam textura granolepidoblástica a 

granoblástica. A foliação milonítica de forma geral está associada com as zonas de 

cisalhamento que limitam as rochas dessa unidade a subunidade paraderivada.  
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2.1.3 Complexo Granulítico Anápolis-Itauçú -  Paraderivado (APIgaip) 

 Esta subunidade é caracterizada por gnaisses granulíticos paraderivados com 

predomínio de paragnaisses aluminosos normalmente mineralizados com granadas (Foto 2-

4). São comuns intrusivas máficas e ultramáficas representadas por metagabros (mg) e 

metapiroxenitos (mp). Está distribuída em duas zonas, no extremo norte-nordeste e no 

centro-sul da área municipal a norte-noroeste da sede. 

 

Foto 2-4: Afloramento de granada gnaisse (granulito paraderivado) observado na região central da 
área de Terezópolis. 

 

Nela predominam sillimanita-granada gnaisse e gnaisses kinzigíticos formados com a 

paragênese quartzo, feldspato e granada de cor clara com bandamento mineral bem 

desenvolvido. Da mesma forma que a subunidade ortoderivada a subdivisão entre os 

gnaisses paraderivados em campo é muito difícil. Os afloramentos ocorrem nos cortes de 

estrada, sendo raros os blocos e matacões (Foto 2-5). É comum também a ocorrência de 

enclaves metabásicos nesse contexto geológico como observado na ecovila Santa Branca. 

Nas exposições é comum a ocorrência de foliação milonítica (Foto 2-6), com 

orientação de cristais que caracterizam textura granolepidoblástica a granoblástica.  As 

foliações miloníticas de forma geral estão associadas com as zonas de cisalhamento que 

limitam as rochas dessa unidade com a subunidade ortoderivada e aos falhamentos 

mapeados pelos autores do PLGB.  
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Foto 2-5: Outra exposição em corte de estrada onde se observa granada gnaisse (granulito 
paraderivado) na estrada para a Fundação Paulo de Tarso, antes da ponte do Ribeirão João Leite. 

 

 

 
Foto 2-6: Detalhe do ponto anterior com destaque à foliação milonítica do granada gnaisse (granulito 
paraderivado). 
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2.1.4 Sequência Vulcano-Sedimentar de Silvânia (PIvssB) 

A ocorrência desta unidade está restrita a uma pequena porção da zona sul do 

município no domínio da Folha Goiânia na região do Córrego da Grama, numa faixa de 

direção noroeste que acompanha o leito desse tributário. 

Não foram encontrados afloramentos nos pontos visitados, porém os autores do 

PLGB citam a ocorrência de granulitos básicos, talco xistos e clorita xistos além de 

muscovita-biotita gnaisses, quartzitos ferruginosos, quartzo xistos granatíferos e sericita 

xistos (Foto 2-7). 

 

 

Foto 2-7: Corte de estrada onde se observa quartzo–muscovita xisto correlacionável a Sequência 
Metavulcano-Sedimentar de Silvânia, que ocorre na região sul do município. 

 

Segundo os mesmos autores estas rochas são protólitos de uma associação 

vulcanogênica onde predominam de 70% a 80% de termos ígneos máficos. 

 

2.1.5 Granitóides ɤ1(Aɤ1) 

Segundo os autores do mapeamento da Folha Nerópolis estes granitóides, como 

observados no município de Terezópolis de Goiás, são caracterizados por dois domínios 

litológicos: um pouco deformado tectonicamente e outro por gnaisses miloníticos.  

Neste trabalho foram observados dois corpos graníticos de forma grosseiramente 

ovalada que apresentam direção noroeste. O primeiro de maior expressão, ocorre na região 
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sul da área, e sua extremidade oeste abrange grande parte da sede do município. A aflora 

em pequenos blocos e matacões submétricos a sudeste e noroeste da zona urbana do 

município. Pelo menos 50% da área da sede está sob o domínio desta rocha. 

O segundo corpo é observado a nordeste de Marinápolis e tem uma área de 

ocorrência menor que o primeiro. Entretanto, suas exposições são mais expressivas e os 

matacões apresentam dimensões métricas. 

São granitos de composição granodiorítica a tonalítica onde a granada e a biotita são 

minerais presentes. Os autores do PLGB seguindo a linha de outros consideram estas 

rochas como arqueanas e que constituem o embasamento na região (Fotos 2-8 e 2-9). 

 

Foto 2-8: Blocos de granodiorito observados na estrada para Chácara Espirito Santo a oeste da sede 
do município. 

 

Foto 2-9: Detalhe da alteração do granodiorito observado no ponto acima citado. 
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2.1.6 Coberturas Detrito Laterícas (TQdl) 

A cobertura laterítica (TQdl) ocorre em pouco menos que 1% da área, no extremo 

norte da área do município, no seu limite com o município de Anápolis. Esta unidade 

geológica é constituída por latossolos vermelhos a castanho – avermelhados, argilosos e 

argilo arenosos, as vezes com porções lateríticas, desenvolvidos no Terciário/Quaternário, 

normalmente associadas às chapadas (Foto 2-10).  

Estas coberturas se desenvolvem com maior ou menor expressão sobre as unidades 

geológicas anteriormente citadas e, constituem importantes zonas de captação de águas 

pluviais e, portanto são zonas de recarga naturais das drenagens e dos aquíferos 

subterrâneos da região. 

 

Foto 2-10: Área com cobertura de latossolo vermelho observada na região sudeste do município 

 

 

2.2 Aspectos geomorfológicos 

O estudo geomorfológico mostra duas zonas com formas distintas de relevo: formas 

mais elevadas, com relevo mais dissecado nas regiões nordeste, noroeste e sul do 

município, correspondentes ao Planalto do Alto Tocantins-Paranaíba, e as formas menos 

elevadas e menos dissecadas, na área restante do município, correspondentes ao Planalto 

Rebaixado de Goiânia, onde formas residuais, testemunhas do relevo mais elevado da 

borda da bacia, se destacam topograficamente (Foto 2-11). 
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Foto 2-11: Vista panorâmica do relevo do município, observando no primeiro plano feição típica do 
Planalto Rebaixado de Goiânia e no alto, centro da foto, forma residual de relevo da unidade Planalto 
do Alto Tocantins-Paranaíba. 

 

No mapa apresentado na Figura 2-2 estão discriminadas as duas subunidades 

geomorfológicas principais com suas variações locais, onde as formas do Planalto do Alto 

Tocantins-Paranaíba mostram um relevo mais movimentado e, as formas do Planalto 

Rebaixado de Goiânia feições mais aplainadas. 

 

2.2.1 Planalto do Alto Tocantins-Paranaíba 

As feições associadas com o Planalto do Alto Tocantins-Paranaíba representam 

aproximadamente 40% de sua área total. Esta unidade é representada por elevações com 

cotas acima de 850m e características morfológicas marcantes, onde predominam formas 

convexas, localmente retilíneas, recobertas por argissolos pouco profundos. 

De acordo com OLIVEIRA (1994) apud Plano de Manejo da Apa do Ribeirão João 

Leite, a presença do horizonte B textural, de menor permeabilidade, condiciona maior 

vulnerabilidade à erosão superficial (em sulcos e laminar) nessa unidade, o que é agravado 

quando ocorre em declives acentuados, o que não foi observado na área do município.  
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Figura 2-2: Mapa da Geomorfologia do município.  
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A borda nordeste dessa unidade geomorfológica constitui o divisor de águas das 

Bacias Platina e Amazônica. As altitudes situam-se entre 1000 e 1100m e configuram 

extenso chapadão que se prolonga para norte-nordeste cuja evolução natural, sofre os 

efeitos da erosão regressiva, originando vertentes íngremes, de formas convexas e 

retilíneas, que estabelecem o limite meridional do chapadão (que constitui uma superfície de 

cimeira regional). 

A estrutura superficial nessa unidade é representada por concreções ferruginosas, 

lateríticas, constituindo capas associadas ou não com solos e por fragmentos de material 

rochoso, que se dispõem caoticamente na superfície, em horizontes de espessuras 

variadas, como pode ser observado na região do extremo leste do município (Foto 2-12). 

 

 

 

 

Foto 2-12: Panorâmica do relevo típico do Planalto do Alto Tocantins-Paranaíba com destaque para 
as formas mais abruptas de relevo convexo, com a formação de vales mais entalhados. Imagem de 
região da Fazenda Jenipapo. 

 

 

 

2.2.2 Planalto Rebaixado de Goiânia 

As formas de relevo associadas com o Planalto Rebaixado de Goiânia distribuem-se 

pelo restante da área, formando extensas feições tabulares ou suavemente convexas. 

Corresponde a uma extensão de aproximadamente 60% de sua superfície total. Suas 

altitudes vão de 850m a leste, a 780 m a oeste, ao longo do curso do Rio João Leite. 
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Constitui, ao contrário da unidade limítrofe, uma área onde predomina a deposição e não o 

transporte de sedimentos, fato evidenciado pelo predomínio absoluto de solos profundos 

como os latossolos, com a formação de franjas coluviais nas zonas com declividades acima 

de 10% (Foto 2-13).  

 

 

 

Foto 2-13: Vista de feição típica do Planalto Rebaixado de Goiânia onde predominam as formas 
suaves de relevo convexo. Imagem de região da Fazenda Jatobá. 

 

 

 

Nessa superfície podem ser observadas relevos residuais testemunhos da superfície 

mais elevada do Planalto do Alto Tocantins-Paranaíba, observados na faixa central como a 

nordeste da sede (Foto 2-11), oeste de Marinápolis e leste de Goialândia.  

Também nessa unidade geomorfológica se destacam planícies e fundos de vale, 

especialmente ao longo do Ribeirão João Leite (Foto 2-14). Na prática são subunidades e 

no vale do Ribeirão João Leite, estendem-se, de forma descontínua, ao longo de quase todo 

o seu curso, alcançando maior expressão espacial a oeste de Terezópolis de Goiás. Outras 

ocorrências são observadas ao longo dos outros cursos d’água, onde sua expressão 

geográfica não é muito significativa. 
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Foto 2-14: Região do vale do Ribeirão João Leito vista da ponte da rodovia Terezópolis-Nerópolis. No 
alto, centro da foto pode ser vista uma extensa área inundável típica dessa subunidade 
geomorfológica. 

 

 

2.3 Aspectos pedológicos (Solos) 

A área do município de Terezópolis apresenta uma variedade de solos perfeitamente 

de acordo com binômio rocha-clima locais. De maneira geral predominam os latossolos 

vermelhos distróficos a eutróficos de textura argilosa a argilo-arenosa, que estão associados 

a relevos planos a suavemente convexos. Na borda nordeste, onde o relevo apresenta-se 

mais movimentado, há um predomínio dos argissolos vermelho-amarelos localmente 

litólicos, que também recobrem relevos mais elevados e aguçados em outras partes da 

bacia. 

Neste trabalho optou-se por conservar as denominações utilizadas pelos autores do 

Plano de Manejo da APA do Ribeirão João Leite, procurando enquadrar as zonas 

pedológicas observadas no campo a essa nomenclatura, considerando que as 

individualizações mostradas no Mapa Pedológico, Figura 2-3, são fruto de reconhecimento 

de campo e interpretação de imagens. 
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Figura 2-3: Mapa Pedológico do município 
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2.3.1 Latossolo Vermelho Distrófico - Textura Argilosa 

Na do município esses solos estão associados às chapadas e chapadões, formados 

a partir de rochas pré-cambrianas no período Terciário-Quaternário e localmente são de 

natureza detrito-laterítica (TQdl).  

Em geral são profundos, com constituição mineral de argilominerais, apresentam boa 

drenagem e permeabilidade, são muito lixiviados, com baixa fertilidade natural, razoável 

resistência à erosão superficial e grande uniformidade de características ao longo do perfil. 

Embora ocupem uma área muito pequena, são muito importantes pela boa 

porosidade e permeabilidade como abastecedores do sistema hídrico subsuperficial e 

drenagens. A despeito da sua baixa aptidão natural ao cultivo, quando corrigidos podem ser 

utilizados para fins agrícolas, pois as superfícies planas onde ocorrem permite a 

mecanização da lavoura. 

 

 

2.3.2 Latossolo Vermelho Distroférrico 

Ocorrem associados aos latossolos vermelhos distróficos e têm sua origem atribuída 

a rochas metabásicas e metaultrabásicas do Complexo Granulítico. Distribuem-se 

geograficamente em áreas específicas como na região da Ecovila Santa Branca e também 

em duas faixas situadas a norte-nordeste do município (Fotos 2-15 e 2-16). Embora sua 

área de ocorrência seja significativa e possa ser confundido com outros tipos não é a 

categoria de solo dominante na região trabalhada. 

 

 

Foto 2-15: Latossolo vermelho distrófico observado na região nordeste da área do município. 
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Foto 2-16: Latossolo Vermelho Distroférrico observado na região da Ecovila Santa Branca. 

 

 

2.3.3  Argissolo Vermelho-Amarelo + Argissolo Vermelho 

Ao contrário dos latossolos, predominam na região norte e centro do município de 

Terezópolis de Goiás, estando associados às áreas de relevo com declives acentuados, ou 

classificados como ondulados a fortemente ondulados. Têm como característica a 

diferenciação de horizontes ao longo do perfil quanto às características de cor, textura e 

estrutura (Foto 2-17).  

Em grande parte das áreas onde ocorre apresenta boa fertilidade natural, o que lhes 

confere o caráter eutrófico, apesar da presença localizada de cascalhos ao lado de relevo 

declivoso limitar a sua plena utilização agrícola, pela dificuldade a mecanização agrícola. O 

uso mais comum verificado nesse tipo de solo é a pastagem. 

Os argissolos vermelhos (Foto 2-18) podem ser caracterizados como uma variante 

dos argissolos vermelho-amarelo. Também apresenta horizonte B do tipo textural, diferindo 

do argissolo vermelho-amarelo quanto à coloração, com tonalidades vermelho-escuras ao 

longo de todo o perfil e quanto ao gradiente textural, que é inferior, visto que no caso desta 

área a maioria destes solos é proveniente do segmento anteriormente denominado Terras 

Roxas Estruturadas Similares. 

Sua ocorrência pode ser associada aos granulitos ortoderivados que ocorrem na 

porção norte-nordeste e central do município. 
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Foto 2-17: Argissolo vermelho-amarelado observado na estrada para o Pitaluga. Vê-se nitidamente a 
associação deste tipo de solo com os granulitos ortoderivados. 

 

 

Foto 2-18: Argissolo vermelho observado na região centro – norte do município. 

 

 

2.3.4 Cambissolo Háplico 

De acordo com a classificação da EMBRAPA, são solos fortemente, até 

imperfeitamente, drenados, rasos a profundos, de cor castanho ou castanho-amarelada, e 

de alta a baixa saturação por bases e atividade química da fração coloidal. Apresentam o 
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horizonte B incipiente (Bi) tem textura franco-arenosa ou mais argilosa, e o solum, 

geralmente, com teores uniformes de argila, podendo ocorrer ligeiro decréscimo ou um 

pequeno incremento de argila do horizonte A para o Bi (Foto 2-19). 

 

 

Foto 2-19: Região central da área onde ocorre Cambissolo Háplico desenvolvido a partir de 
granulitos paraderivados a ortoderivados ácidos. 

 

 
Estes solos foram identificados nas encostas, em condições de relevo muito 

declivoso. Na maioria das vezes têm na sua composição uma quantidade significativa de 

cascalho, o que, junto às condições de relevo, comprometem seu aproveitamento agrícola, 

ficando mais restritos às pastagens, quando não, à vegetação natural. 

 

 

2.3.5  Latossolos Vermelhos a Vermelhos Escuros 

No município estão relacionados com as áreas de relevo suavemente ondulado a 

plano, e também a presença dos granulitos orto ou paraderivados, podendo ocorrer 

bancadas ferruginosas, ou mesmo cascalho laterítico, geralmente em seus bordos.  

Predominam na área do município e sua ocupação preferencial é para o uso 

agrícola, sendo muito utilizados também na produção de horti-fruti (Fotos 2-20 e 2-21).  
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Foto 2-20: Latossolo vermelho desenvolvido a partir de granulitos observado a oeste da sede do 
município de Terezópolis. 

 

 

 

Foto 2-21: Latossolo vermelho escuro, também desenvolvido a partir de granulitos, observado na 
região do cemitério do município de Terezópolis. 
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Podem ocorrer, em outros locais, em pequenas “manchas” imersas nas zonas de 

predominância de argissolos vermelhos e por isso mesmo podem ser confundidos com 

estes. A estas unidades pedológicas estão associadas manchas de matas e cerradão. 

Nestes grupos foram caracterizados os solos minerais bem drenados, de cor 

vermelha, geralmente profundos (o freático atinge a 15 metros) e que se notabilizam pela 

ocorrência de concreções lateríticas (petroplintita) em pontos específicos, misturadas à 

massa do solo, o que é não inviabiliza o seu uso agrícola. 

 

 

2.3.6  Plintossolo Háplico + Neossolo Flúvico 

Neste trabalho em razão do seu escopo optou-se por agrupar os dois grupos de 

como um só, pois são solos que ocorrem no mesmo ambiente. Trata-se de solos 

relativamente jovens, ou moderadamente desenvolvidos, minerais e muito mal drenados. 

Ocorrem em ambientes rebaixados sujeitos à presença do nível de água à superfície ou 

próximo a ela na maior parte do tempo, em condições propícias à acumulação de materiais 

orgânicos. 

Os Plintossolos Háplicos evoluem geralmente a partir de sedimentos depositados 

nas planícies de inundação dos ribeirões e córregos, assim como os Neossolos Flúvicos, 

dos quais se diferenciam, principalmente, em função das condições de drenagem interna. 

Geralmente estão cobertos por vegetação de Campo Úmido, particularmente ciperáceas. 

Têm fertilidade natural variável (eutróficos a distróficos) e ocorrem na área associados a 

Neossolo Flúvico, como na planície do Rio João Leite.  

A utilização agrícola, tanto de um, quanto do outro, requer um adequado manejo da 

água do solo, como, por exemplo, a construção de drenos artificiais. 

 A vegetação associada ao Neossolo Flúvico é de porte maior do que a que cobre os 

Plintossolos Háplicos sendo comum a presença da palmeira bacuri. Podem suportar bons 

cultivos e pastagens, por conta de sua elevada fertilidade natural. A principal limitação é a 

possibilidade de inundação em períodos de cheias mais pronunciadas. 

 

 

2.4 Aspectos Hidrogeológicos 

O mapa hidrogeológico foi elaborado a partir das informações dos mapas geológicos 

das Folhas Goiânia – SE.22–X–B-IV; Nerópolis – SE. 22-X-B-I e Anápolis – SE.22-X-BII do 

PLGB-CPRM, e dados geológicos do substrato rochoso obtidos através do estudo de 

afloramentos de rocha, onde foram definidas as direções de fraturamento, conjugadas com 

a interpretação estrutural das imagens da área. Neste trabalho foi desconsiderado o 



28 
 

aquífero de domínio poroso superficial, ou freático, levando em conta que este é 

simplesmente um meio de transição para abastecimento do sistema hidrológico 

subsuperficial ou os aquíferos do domínio fraturado subterrâneo. 

Neste mapa a integração dos aspectos estruturais com a geologia permitiram 

elaborar o mapa hidrogeológico para o Município de Terezópolis de Goiás onde são 

definidos dois sistemas com zonas de potencial para aqüíferos de porosidade secundária do 

tipo fissural associados a grandes lineamentos como falhas e fraturas, de caráter linear, que 

em geral são coincidentes com as principais drenagens. Este sistema apresenta potencial 

médio a alto, para este tipo de aqüífero e, o restante da área de potencial médio a baixo.  

Os dois domínios identificados fazem parte do “Sistema Aqüífero do Complexo 

Granulítico Anápolis - Itauçu (SACGAI)”, que pode ser subdividido em Subsistema 

Aquífero Complexo Granulítico Anápolis - Itauçu 1(SACGAI-1) de Goiás e Subsistema 

Aquífero Complexo Granulítico Anápolis – Itauçu 2(SACGAI-2), que apresentam poços com 

vazões variadas atingindo até 70.000l/h. 
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Figura 2-4: Mapa Hidrogeológico do município. 
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2.4.1 Subsistema Aquífero Complexo Granulítico Anápolis – Itauçu 1(SACGAI-

1) 

Este domínio é constituído por uma zona geológica onde predominam granulitos para 

e ortoderivados, que constituem parte do substrato rochoso das folhas Goiânia – SE.22–X–

B-IV; Nerópolis – SE. 22-X-B-I e Anápolis – SE.22-X-B-II que abrangem a área municipal de 

Terezópolis. 

Estes granulitos de forma geral são aquífugos, ou seja, não têm capacidade de 

armazenar água e, e sua área de ocorrência abrange toda área física do município. No 

entanto, estas rochas quando fraturadas podem acumular água nos vazios entre as fraturas 

e constituir aquíferos lineares de porosidade secundária, o que pode ser observado nas três 

folhas citadas (Foto 2-22). 

  

 

Figura 2-5: Sistemas de fraturamento diferentes observados na região centro-sul do município. 

 

 

Um aspecto estrutural a ser considerado e que interfere na potencialidade é o tipo de 

fraturamento, assim também como as direções dos fraturamentos. As fraturas de extensão e 

alívio apresentam comportamento aqüífero diferente das zonas de cisalhamento, que 

tendem a apresentar um potencial de acumulação maior que essas (Foto 2-23). 
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Foto 2-22: Fraturas geradas por processo de cisalhamento. 

 

Na folha Nerópolis existem dois sistemas de falhamentos mapeados que 

corresponde a cinco zonas de cisalhamento, e um sistema associado com falhas e fraturas 

extensionais. 

As zonas de cisalhamento cortam a área do município na direção NW-SE e uma de 

direção NE-SW. Estas falhas estão situadas, uma a sul, três a norte e uma delas atravessa 

a zona urbana. Estas zonas de cisalhamento constituem uma zona aquífera de alto 

potencial.  

Este potencial pode ser comprovado pelo poço perfurado na Fazenda Fundão, nas 

coordenadas (UTM) 703.750/8.184.608, que tem vazão calculada em 70.000 l/h, com 

surgência. A localização desse poço coincide exatamente com a linha de falha de direção 

NE mapeada a oeste da área do município.  

 

 

2.4.2 2. Subsistema Aquífero Complexo Granulítico Anápolis – Itauçu 

2(SACGAI-2) 

Este domínio é constituído por uma zona hidrogeológica onde também predominam 

granulitos para e ortoderivados, que não apresenta lineamentos visíveis, ou que tenham 

sido mapeados. Entretanto, nesse domínio foram cadastrados três poços com vazões em 

torno de 8.000 l/h, como no Condomínio Santa Branca e na chácara do João Luiz localizada 
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a sul da sede do município. 

Em tese, as rochas granulíticas onde estão situados estes poços são aquífugas, ou 

seja, não têm capacidade de armazenar água. No entanto, devido ao seu comportamento 

mecânico mais rígido, quando submetidas a esforços, tendem a apresentar sistemas 

ortogonais de fraturas, não mapeáveis, que podem constituir aquíferos de porosidade 

secundária e acumular água nos vazios entre elas.  

A natureza petrológica dos granulitos pode também interferir na potencialidade 

aquífera dessas rochas, e as fraturas de alívio formadas nos granulitos mais quartzosos, em 

geral são mais abertas e por isso estes têm potencial maior que aquelas formadas em 

outras rochas granulíticas.  

 

 

2.4.3 Diagnósticos 

2.4.3.1 Aspectos Geologicos 

 A região do município de Terezópolis de Goiás está em sua grande parte sob o 

domínio de rochas metamórficas de alto grau, onde predominam granulitos de natureza para 

e orto derivada. Na prática, significa dizer que não são esperados, sob esse contexto, 

problemas de ordem geotécnica como escorregamentos de massa, queda de blocos, 

descolamentos ou mesmo rompimento de maciços rochosos, quando submetidos às 

atividades construtivas. 

As rochas mapeadas são em geral coesas, localmente fraturadas, porém sem planos 

de clivagem que sugiram algum tipo de preocupação. As áreas de matacões soltos são 

restritas e perfeitamente controláveis. Portanto, sob a ótica da geologia, não são esperados 

problemas de ordem geotécnica que impeçam a ocupação dos espaços na área do 

município. 

 

2.4.3.2 Aspectos Geomorfologicos 

Com relação à geomorfologia foram identificadas duas unidades geomorfológicas 

consagradas na literatura, com predomínio da unidade denominada Planalto Rebaixado de 

Goiânia, que ocorre, grosso modo, na região central do município. Ao sul e ao norte 

predominam formas contextualizadas como Planalto do Alto Tocantins-Paranaíba. 

No domínio do Planalto Rebaixado de Goiânia não há qualquer restrição à ocupação 

do solo, pois as declividades e rampas em geral são suaves. Entretanto, não se deve 

negligenciar em relação à possibilidade de ocorrência de processos erosivos, pois 

localmente existem rampas com inclinações superiores a 10% susceptíveis a ocorrência do 

fenômeno. Apesar disso, não são esperados escorregamentos de massa nesse contexto. 
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Entretanto, no contexto do Planalto do Alto Tocantins-Paranaíba a presença de 

declives e rampas acentuados, algumas zonas com blocos soltos, a ocupação e o 

desenvolvimento de algumas atividades acompanhadas de estudos mais criteriosos. 

Deve haver um cuidado especial na ocupação de áreas inundáveis e também das 

planas e aplainadas pois, estas são potenciais áreas de recarga dos aquíferos superiores e 

subterrâneos. 

 

2.4.3.3 Aspectos Pedológicos 

Como descrito anteriormente, apesar de terem sido mapeadas pelo menos cinco 

domínios de solos, predominam latossolos vermelhos a vermelhos amarelados, com 

variações para argissolos vermelhos.  

Em geral são solos eluviais, profundos (atingem até 20m), porém em alguns locais 

existem franjas de solos coluviais, onde são menos coesos e portanto susceptíveis a 

fenômenos erosivos e escorregamentos de massa. Assim, no desenvolvimento de projetos 

ênfase especial deve ser dada ao estudo dos solos locais. Não custa lembrar que estes 

solos são também zonas de recarga dos aquíferos e portanto, deve haver critérios para sua 

ocupação. 

 

2.4.3.4 Aspectos Hidrogeológicos 

Neste trabalho não foi executado um levantamento detalhado dos poços perfurados 

na região abrangida pelo município de Terezópolis de Goiás, porém, é possível, a partir dos 

trabalhos de campo, correlacionar os poços perfurados e explorados por particulares com o 

Sistema Aquífero Complexo Granulítico Anápolis – Itauçu (SACGAI). 

Outra comprovação é que os poços correlacionados com Subsistema Aquífero 

Complexo Granulítico Anápolis - Itauçu 1(SACGAI-1) de Goiás apresentam vazões maiores 

que o Subsistema Aquífero Complexo Granulítico Anápolis – Itauçu 2(SACGAI-2). Esta 

variação de vazão pode explicada pela natureza e extensão mais fraturada do Subsistema 1 

em relação ao Subsistema 2. 

Com relação a qualidade das águas dos poços, embora não haja restrição ao 

consumo humano no que tange a sanidade dessas águas, a presença de íons de ferro e 

sulfetos, comuns nos granulitos da região, dão a essas águas sabor peculiar que não 

comprometem o seu consumo. Entretanto, essa informação é baseada apenas em 

informações obtidas “in locco”. 

Quanto à recarga é possível estabelecer dois sistemas teóricos. Um associado com 

o relevo aplainado da parte centro sul do município, onde existem extensas áreas de relevo 

suavemente ondulado a plano e o outro relacionado com a rede de drenagem que ao 

interceptar o sistema de falhas pode contribuir com a manutenção e recarga dos aquíferos 
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subterrâneos.  

Uma importante zona de recarga está situada no entorno da região urbana, e o 

lançamento indiscriminado de efluentes domésticos e industriais no leito das drenagens 

pode comprometer a qualidade e a quantidade hídrica disponível desses aqüíferos, que 

devem ser considerados como reservas estratégicas.  

Como exemplo os Córregos da Grama, Rosa, Macaquinho, Fundão e Maria Paula 

podem ser contributivos dos aquíferos, porém estão situados numa zona de tensão 

ecológica e apresentam risco de poluição ou mesmo de redução de vazão com a 

consequente redução da recarga potencial, em razão dos usos e processo ocupacional que 

pode comprometer o processo de infiltração e reabastecimento dos aquíferos da região.  

A redução da recarga pode ocorrer também pela diminuição das taxas de infiltração, 

principalmente nas áreas urbanas através da impermeabilização dos solos, que 

teoricamente são contribuintes do sistema hídrico subterrâneo, em razão do aumento da 

taxa de ocupação.  

Na zona urbana existe ainda o risco de contaminação destes aqüíferos por esgotos 

domésticos, o que é um problema real, uma vez que em Terezópolis ainda existem 

inúmeras fossas sanitárias que localmente comprometem o sistema hídrico superficial, que 

em tese é contribuinte do sistema subterrâneo. 

Entretanto, como já existe uma estação de tratamento pronta e a área urbana está 

sob a influência da APA do João Leite o prognóstico para região é positivo, desde que sejam 

suprimidas a fossas e os efluentes tratados adequadamente. 

Com relação à exploração desses aqüíferos, os administradores municipais devem 

buscar alternativas de abastecimento que não seja unicamente a perfuração de poços 

profundos para abastecer setores, pois os sistemas hidrogeológicos subterrâneos são 

limitados e os seus recursos devem ser vistos como reserva estratégica. 

 

2.4.3.5 Considerações sobre as Macrozonas 

Após a execução dos trabalhos em termos físicos pode-se caracterizar para as 

macrozonas conforme o Quadro 2-1 a seguir: 
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Quadro 2-1: Resumo dos aspectos físicos das Macrozonas do estudo diagnóstico. 

MACROZONA OLARIA-FUNDÃO 

Aspectos Geológicos Predominam rochas granulíticas ortoderivadas, representadas por charnokitos 
e enderbitos escuros na sua porção norte nordeste, com a ocorrência de 
gnaisses aluminosos e intrusiva granitóide no restante da área. 

Aspectos 
Geomorfológicos 

Predominam feições de relevo típicas do Planalto do Alto Tocantins-Paranaíba 
na porção norte-nordeste desta Macrozona, e no restante feições que 
representam o Planalto Rebaixado de Goiânia. Além destas unidades foram 
mapeadas áreas inundáveis nas margens do Ribeirão João Leite e tributários, 
que constituem uma subdivisão do Planalto rebaixado de Goiânia. 

Aspectos Pedológicos  Ocorrem argissolo vermelho amarelo, associado com argissolo vermelho na 
porção nordeste, juntamente com cambissolo háplico, latossolo vermelho a 
vermelho escuro e, nas zonas inundáveis plintossolos e neossolos flúvicos. 

Aspectos 
Hidrogeológicos 

O quadro hidrogeológico observado nesta macrozona se repete nas demais, 
ou seja, são observados dois subsistemas aquíferos do Sistema Aquífero do 
Complexo Granulítico Anápolis - Itauçu (SACGAI), quais sejam o Subsistema 
Aquífero Complexo Granulítico Anápolis - Itauçu 1(SACGAI-1) de Goiás e 
Subsistema Aquífero Complexo Granulítico Anápolis – Itauçu 2(SACGAI-2). A 

diferença entre os dois é o grau de fraturamento, onde o primeiro apresenta 
sistemas de fratura mais abertas e por isso, com maiores vazões potenciais. 

MACROZONA MACAQUINHO-MARIA PAULA 

Aspectos Geológicos Predominam granulitos paraderivados, representados por gnaisses aluminosos 
e um corpo de intrusiva granitóide na porção centro sul, onde está localizada a 
sede do município. 

Aspectos 
Geomorfológicos 

Predominam a feições típicas do Planalto Rebaixado de Goiânia, onde as 
formas de relevo são mais suaves e quase planas. Além desta unidade foram 
mapeadas áreas inundáveis nas margens do Ribeirão João Leite e tributários, 
que constituem uma subdivisão do Planalto rebaixado de Goiânia. 

Aspectos Pedológicos  Ocorrem latossolo vermelho a vermelho escuro, associado localmente com 
argissolo vermelho na porção noroeste e, nas zonas inundáveis plintossolos e 
neossolos flúvicos. 

Aspectos 
Hidrogeológicos 

O quadro geológico observado nesta macrozona é o mesmo da anterior onde 
se destacam os dois subsistemas aquíferos do Sistema Aquífero do 
Complexo Granulítico Anápolis - Itauçu (SACGAI)”. 

MACROZONA ROSA-GRAMA 

Aspectos Geológicos Predominam rochas granulíticas paraderivadas (gnaisses 
aluminosos) do Complexo Granulítico Anápolis -Itauçu com 
ocorrência de fragmentos da Sequência Metavulcano 
Sedimentar de Silvânia, representadas por xistos feldspáticos. 

Aspectos 
Geomorfológicos 

Predominam as feições de relevo típicas do Planalto do Alto 
Tocantins-Paranaíba na porção sul desta Macrozona, e no 
restante feições que representam o Planalto Rebaixado de 
Goiânia. Também foram mapeadas áreas inundáveis nas 
margens do Ribeirão João Leite e tributários, relacionadas ao 
Planalto rebaixado de Goiânia. 

Aspectos Pedológicos  Predominam latossolo vermelho a vermelho escuro, e 
subordinadamente cambissolo háplico, e plintossolos e 
neossolos flúvicos nas zonas inundáveis. 

Aspectos 
Hidrogeológicos 

O quadro hidrogeológico desta macrozona é o mesmo 
observado nas duas outras macrozonas, onde coexistem dois 
subsistemas aquíferos do Sistema Aquífero do Complexo 
Granulítico Anápolis - Itauçu (SACGAI)”, quais sejam o 
Subsistema Aquífero Complexo Granulítico Anápolis - Itauçu 
1(SACGAI-1) de Goiás e Subsistema Aquífero Complexo 
Granulítico Anápolis – Itauçu 2(SACGAI-2).  
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2.5 Aspectos Hidrográficos e Hidrológicos 

O Município de Terezópolis de Goiás que é limitado pelo Ribeirão João Leite tem 

como destaque, dentro do seu território, os seguintes cursos de água: córregos Maria Paula, 

Macaquinho (ou dos Macacos), Fundão, do Rosa, da Grama, Carapina, Olaria, Lago, 

Inhames, Macaúba, da Onça, Gueirobal, Monjolo e Ribeirão Jenipapo. As drenagens 

pertencem à bacia hidrográfica do Rio Meia Ponte, bacia do Rio Paranaíba, formador da 

bacia do Rio Paraná. 

No Município não existem séries históricas com mais de 10 anos de dados de chuvas 

e nem de vazões, pois não existem estações pluviométricas para coleta de altura de chuva e 

nem estação fluviométrica para coleta de dados de variações de níveis de água, de vazão e 

sedimentos. 

Em visita de campo, verificou-se a necessidade de proteção das nascentes e das 

partes altas dos tributários formadores dos principais cursos de água, objetivando reduzir os 

impactos ambientais em relação à deterioração dos corpos de águas e os impactos na 

dinâmica fluvial a jusante devido ao aumento das enchentes e carreamento de sedimentos, 

que provocam alterações no canal e no raio hidráulico dos mananciais. 

Segundo Tucci (1995), as enchentes em áreas urbanas são consequência de dois 

processos que ocorrem isoladamente ou de forma integrada: 

a) Enchentes em áreas ribeirinhas: são - as enchentes naturais que atingem a 

população que ocupa os leitos dos rios por falta de planejamento do uso do solo. Essas 

enchentes ocorrem, principalmente, pelo processo natural no qual o rio ocupa o seu leito 

maior, de acordo com os eventos chuvosos extremos, em média com tempo de retorno 

superior a dois anos, e normalmente, ocorre em bacias grandes, maiores que 1.000 km². 

b) Enchentes devido à urbanização: - com o desenvolvimento urbano ocorre a 

impermeabilização do solo através de telhados, ruas, calçadas e pátios, entre outros. Dessa 

forma, a parcela da água que não infiltra passa a escoar pelos condutos, aumentando o 

escoamento superficial. Este é o processo que mais se poderá verificar na área de 

Terezópolis de Goiás com aumento da urbanização. 

Estudos hidrológicos, como de pluviosidade, fluviométricos e de evolução da 

dinâmica fluvial dos cursos de água, que visem indicar as probabilidades de inundações em 

áreas urbanas e indicar parâmetros para dimensionamento de obras hidráulicas, são 

imprescindíveis nos levantamentos do meio físico para prestar informações para elaboração 

de planos diretores, projetos de gestão ambiental e para caracterização de áreas de risco e 

vulnerabilidade fisico-ambiental. Neste caso as séries históricas de dados de chuva, vazão e 

variação de níveis de água serão analisadas estatisticamente para a caracterização de 

eventos extremos em termos de magnitudes e frequência de ocorrência. 

Segundo Christofoletti (1981), o escoamento dos canais fluviais apresenta diversas 
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características dinâmicas, que se tornam responsáveis pelas qualidades atribuídas aos 

processos pluviais. A dinâmica do escoamento, no que se refere à perspectiva 

geomorfológica, ganha significância na atuação exercida pela água sobre os sedimentos do 

leito fluvial, no transporte dos sedimentos, nos mecanismos deposicionais e na esculturação 

da topografia do leito. 

Os cursos de água transportam escoamento concentrados com superfície livre 

advindos de precipitações pluviais ou da contribuição de águas do lençol freático. Dessa 

maneira, as calhas dos cursos de água servem como canais naturais para drenagem de 

uma bacia hidrográfica e recebem ao mesmo tempo sedimentos da própria rocha do leito e 

daqueles produzidos por intervenção humana. 

Segundo Silva et al (2007), em seu estado natural, a forma de equilíbrio de um rio 

tende a ajustar-se a uma conformação geométrica que é função dos seguintes fatores 

condicionantes: 

i. A sequencia de vazões líquidas impostas pelo processo chuva-vazão na 

bacia hidrográfica; 

ii. A sequencia de vazões sólidas provenientes da bacia e do próprio leito; 

iii. A susceptibilidade de suas margens aos processos de erosão ou deposição 

de sedimentos. 

As alterações bruscas ou gradativas destes fatores modificam a dinâmica fluvial do 

curso de água, alterando o seu curso normal, o raio hidráulico, o leito, a seção transversal e 

as magnitudes das vazões naturais. 

 

 

2.5.1 Metodologia 

2.5.1.1 Seleções de dados hidrológicos, análise e tratamento dos mesmos. 

Foram coletados dados de chuva e vazões de estações da Agência Nacional de 

Águas (ANA) e de estudos de sedimentos realizados nas bacias dos rios Dourados e João 

Leite, com séries históricas de mais de 20 anos. Após a seleção de dados, foi feita uma 

análise dos mesmos com objetivo de verificar erros grosseiros, falhas de observações, e em 

seguida, fazer as devidas correções e preenchimento das falhas. 

 

2.5.1.2 Cálculos estatísticos com base nas séries históricas dos dados 

analisados 

Para os cálculos estatísticos para determinação dos períodos de retorno, adotou-se o 

método de Ven te Chow e o coeficiente de Weise e Reid, utilizando a média e o desvio 

padrão das amostras. 
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2.5.1.3 Trabalhos de campo para reconhecimento das bacias 

Nesta etapa foram verificados os problemas de erosões, de sedimentos carreados 

pela chuva para os cursos de água, as instabilidades das margens dos córregos, as 

impermeabilidades dos solos das microbacias e os lixos e entulhos nas margens e dentro 

dos córregos. 

Foram realizadas medições de vazões em alguns cursos de água com a finalidade 

de verificar a influência da impermeabilização e da não infiltração da água da chuva nas 

bacias urbanas. Os resultados das medições foram comparados com as vazões específicas 

de cursos de água da bacia hidrográfica do Rio Meia Ponte, onde ainda a região conserva, 

em parte, o seu estado natural, com vegetação, matas ciliares e bons índices de 

permeabilidade. 

 

2.5.1.4 Apresentações de sugestões para minimizar os impactos e riscos 

decorrentes de inundações e erosões 

Foram sugeridas medidas estruturais e não estruturais para prevenir os impactos 

decorrentes das alterações da dinâmica fluvial dos cursos de água. 

 

 

2.5.2 Principais Bacias Hidrográficas 

Considerou como principais as seguintes bacias hidrográficas que pertencem ou 

interferem no Município:  

 

2.5.2.1 Bacia do Rio João Leite. 

O Ribeirão João Leite nasce nas proximidades do povoado Rodrigues Nascimento, 

com coordenadas aproximadas de latitude de 16º19´e longitude de 49º05´, com altitude 898 

m. Na realidade ele é formado pelo Córrego das Pedras e pelo Ribeirão Jurubatuba. Tem 

como afluentes principais, pela margem direita: os córregos Mato Pasto, do Cunha, da 

Posse, Fundão, Alongá, Barreiro, Descoberto, Seco, Bandeira e Palmito, e pela margem 

esquerda os córregos: Invernada, Olaria, Maria Paula, da Rosa, da Grama, Carapina, 

Tamanduá, Macaúba, da Onça, Pedreira e o ribeirão Jenipapo. 

O João Leite é cortado pelas rodovias GO 080 e GO 222. Na sua bacia situam-se 

parte dos municípios de Anápolis, Nerópolis, Goianápolis, Ouro Verde e Goiânia, e a 

totalidade dos municípios de Terezópolis de Goiás e Campo Limpo. Deságua no Rio Meia 

Ponte pela margem esquerda com uma área de drenagem de 783km², após percorrer 

aproximadamente   51km.   

Considerando a suas vazões médias no exutório da bacia, ou seja, na sua foz, têm-
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se as seguintes informações:                                                                                         

 

 vazão média: 10,7m³/s 

 vazão mínima média:7,3m³/s 

 vazão máxima média: 18,9m³/s 

 vazão com 95% do tempo de permanência – Q(95%): 3,1m³/s. 

 

2.5.2.2 Bacia do Córrego Maria Paula. 

Tem suas nascentes nas proximidades da GO 415, tendo como principais afluentes 

ou formadores os córregos: Macaquinho (ou dos Macacos) e Fundão. Pode ser considerada 

uma bacia como parte rural e urbana em processo de deterioração. Nesta bacia está a 

captação de água para cidade, no Córrego dos Macacos.  

Observa-se que Córrego Macaquinho transborda próximo a BR 060, quando o 

mesmo corre paralelo a Rua Antônio Humbelino no setor Santa Tereza. E também ruas 

longas com grandes declividades. Além disto, o curso de água recebe esgotos e grande 

concentração de sedimentos. Em consequência, nas épocas chuvas torrenciais poderá 

ocorrer estragos na rodovia na travessia do córrego. 

Considerando a suas vazões médias no exutório da bacia, ou seja, na sua foz, têm-

se as seguintes informações: 

 vazão média: 1,064m³/s 

 vazão mínima média: 0,722m³/s 

 vazão máxima média: 1,847m³/s 

 vazão com 95% do tempo de permanência – Q(95%):  0,303m³/s 

 

2.5.2.3 Bacia do Córrego Olaria. 

Tem suas nascentes próximas da BR 060. Ainda é uma bacia rural com vários 

afluentes ou formadores, sendo o principal o Córrego do Lago (ou Lagoinha). Observa-se 

nesta bacia várias pequenas represas. 

Considerando a suas vazões médias no exutório da bacia, ou seja, na sua foz, têm-

se as seguintes informações: 

 vazão média: 0,448m³/s 

 vazão mínima média: 0,304m³/s 

 vazão máxima média: 0,777m³/s 

 vazão com 95% do tempo de permanência – Q(95%):  0,128m³/s. 
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2.5.2.4 Bacia do Córrego da Grama. 

Tem suas nascentes próximas do Ribeirão Bonsucesso e da GO 415. Ainda pode ser 

considerada como uma bacia rural. Tem poucos afluentes consideráveis. 

Considerando a suas vazões médias no exutório da bacia, ou seja, na sua foz, têm-

se as seguintes informações: 

 vazão média: 0,255m³/s 

 vazão mínima média: 0,173m³/s 

 vazão máxima média:0,442m³/s 

 vazão com 95% do tempo de permanência – Q(95%):  0,073m³/s. 

 

2.5.2.5 Bacia do Córrego do Rosa. 

Tem suas nascentes próximas dos córregos da Grama e Macaquinho, entre a BR 

060 e a GO 415. Ainda pode ser considerada uma bacia rural. Tem poucos afluentes 

consideráveis. 

Considerando a suas vazões médias no exutório da bacia, ou seja, na sua foz, têm-

se as seguintes informações: 

 vazão média: 0,166m³/s 

 vazão mínima média: 0,113m³/s 

 vazão máxima média: 0,289m³/s 

 vazão com 95% do tempo de permanência – Q(95%):  0,047m³/s. 

 

2.5.2.6 Bacia do Córrego Macaquinho. 

Tem suas nascentes no Município de Goianápolis, próximas do Ribeirão Bonsucesso 

e do Córrego Laranjeira, entre a GO 415 e a BR 060/BR153. É uma bacia que tem parte 

urbana e rural. Tem poucos afluentes consideráveis. 

Considerando a suas vazões médias no exutório da bacia, ou seja, na sua foz, têm-

se as seguintes informações: 

 vazão média: 0,515m³/s 

 vazão mínima média: 0,350m³/s 

 vazão máxima média: 0,895m³/s 

 vazão com 95% do tempo de permanência – Q(95%): 0,147m³/s. 

 

2.5.2.7 Bacia do Córrego Fundão 

Tem suas nascentes próximas do Córrego Pindobal no Município de Goianápolis. A 

bacia está compreendida entre a BR 060/ BR 153 e a GO 415. Tem poucos afluentes 

significantes. Este córrego é um dos formadores do Maria Paula. 
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 Considerando a suas vazões médias no exutório da bacia, ou seja, na sua 

foz, têm-se as seguintes informações: 

 vazão média: 0,442m³/s 

 vazão mínima média: 0,300m³/s 

 vazão máxima média: 0,767m³/s 

 vazão com 95% do tempo de permanência – Q(95%): 0,126m³/s. 

 

Para este estudo a vazão média considerada foi a vazão média de longo período, 

definida como média das vazões da série histórica disponível em um local com vários anos 

de observações fluviométrica e trasferida para outro local sem observações, por meio de 

correlação. 

A vazão mínima geralmente é caracterizada pelos fatores de quantidade de água e a 

duração num tempo determinado, que pode ser expresso em dia ou em porcentagem de 

tempo. Foram estimadas as vazões mínimas médias mensais e a mínima com 95% de 

tempo de permanência Q(95%). As características das vazões mínimas dependem da 

topografia, da geologia, da hidrogeologia, do uso do solo, da vegetação e do clima da 

região, sendo difícil apenas um desses fatores explicar a sua variação no tempo e no 

espaço. 

A vazão máxima pode ser considerada como a maior vazão que ocorre numa seção 

de um curso de água num período definido. Esta vazão representa condições de inundação 

do local. Para este estudo foram definidas as vazões máximas médias, e não devem ser 

utilizadas para dimensionamento de barramentos, travessias, pontes, pontilhões ou bueiros, 

servem para indicar uma análise das variações das vazões médias mensais. Neste caso 

deve utilizar o Método Racional ou o Método I Pai Wu ou métodos estatísticos. 

 

 

2.5.3 Características Físicas das Principais Bacias Hidrográficas 

As características físicas de uma bacia hidrográfica são elementos que dão noção do 

comportamento hidrológico da mesma. Esses elementos físicos, que podem ser 

considerados flúvio-morfológicos constituem a mais conveniente possibilidade de conhecer 

a variação no espaço dos elementos do regime hidrológico e a dinâmica fluvial dos cursos 

de água. 

Funciona a bacia de drenagem como coletora de águas pluviais, recolhendo-as e 

conduzindo-as, como escoamento, ao exutório. É assim que o relevo, a forma, a rede de 

drenagem, a declividade, a cobertura vegetal e a natureza do solo da bacia condicionarão, 

no espaço e no tempo, a relação precipitação-vazão nos cursos de água. 
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Foram determinadas as características de bacias que tem maior interesse para o 

Município em relação à dinâmica fluvial e que são afluentes do Rio João Leite. 

Foram calculadas as seguintes características físicas: 

• Perímetro — contorno que delimita a bacia - P. 

• Área de drenagem — área delimitada pelos divisores topográficos - A 

• Coeficiente de compacidade - relação entre o perímetro da bacia e a 

circunferência de um círculo de área igual à bacia. Um coeficiente igual à unidade 

corresponderia a uma bacia circular, sendo maior o perigo de enchentes. Portanto, quanto 

mais próximo de 1, maior o risco de enchentes - Kc. 

• Índice de circularidade – relação entre a área da bacia e a área do círculo de 

perímetro igual ao da bacia considerada. Quanto maior for o valor de IC mais próxima estará 

a bacia da forma circular e maior será o perigo de enchentes. 

 

2.5.3.1 Bacia do Córrego Maria Paula. 

• Área de drenagem: 75,994km2 

• Perímetro: 59,93km 

• Coeficiente de compacidade: 1,925 

• Índice de circularidade: 0,27 

Pelos os valores do coeficiente de compacidade e índice de circularidade, considera-

se que a bacia, em seu estado natural, não é sujeita às grandes enchentes 

 

2.5.3.2 Bacia do Córrego Olaria. 

Área de drenagem: 31,979km2 

 Área de drenagem: 31,979km2 

 Perímetro: 36,00km 

 Coeficiente de compacidade: 1,782 

 Índice de circularidade: 0,35 

Pelos os valores do coeficiente de compacidade e índice de circularidade, considera-

se que a bacia, em seu estado natural, não é sujeita às grandes enchentes. 

 

2.5.3.3 Bacia do Córrego da Grama. 

• Área de drenagem: 18,184km2 

• Perímetro: 26,51km 

• Coeficiente de compacidade: 1,741 

• Índice de circularidade: 0,33 

É uma bacia não muito sujeita às enchentes, em condições naturais. 
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2.5.3.4 Bacia do Córrego do Rosa. 

• Área de drenagem: 11,89km² 

• Perímetro: 23,44km 

• Coeficiente de compacidade: 1,903 

• Índice de circularidade: 0,27 

É uma bacia não muito sujeita às enchentes, em condições naturais. 

 

2.5.3.5 Bacia do Córrego Macaquinho. 

 Área de drenagem: 36,817km2 

 Perímetro: 43,97km 

 Coeficiente de compacidade: 1,433 

 Índice de circularidade: 0,24 

É uma bacia não muita sujeita às enchentes, em condições naturais. 

 

2.5.3.6 Bacia do Córrego Fundão. 

• Área de drenagem: 31,58km2 

• Perímetro: 36,48km 

• Coeficiente de compacidade: 1,818 

• Índice de circularidade: 0,30 

É uma bacia não muita sujeita às enchentes, em condições naturais. 

 

 

2.5.4 Caracterização Pluviométrica 

Para a caracterização pluviométrica do Município, como também para todas as 

bacias, foram utilizados os dados de chuvas da estação da Agência Nacional de Águas 

(ANA) instalada em Goianápolis com código 01649004, com série histórica de mais de 30 

anos. Após análise dos dados, pode-se considerar que a chuva média anual é de 1.582,1 

mm, correspondendo a um total de 113 dias de chuva, em média. 

A Tabela 2-1 mostra a média mensal e o número de dias de chuva. 

 

Tabela 2-1: Chuva média mensal 

Mês Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total  

CMM 263,1 205,3 239,5 105,0 37,3 8,4 5,4 13,8 41,0 155,8 223,6 283,9 1.582,1 

NDC 18 15 16 8 3 1 1 1 4 11 16 19 113 

CMM: Chuva média mensal - NDC: Número de dias de chuva 
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Figura 2-6: Chuva média mensal. 

 

 

2.5.4.1 Máximo Porcentual de Contribuição (MPC) 

O regime de chuvas de quase todas as bacias hidrográficas é caracterizado pela 

maior ou menor quantidade de precipitação em determinados meses ou estação do ano. 

Para expressar quantitativamente o regime pluviométrico de uma bacia hidrográfica, a 

relação entre as médias mensais e a média anual define a porcentagem de contribuição de 

um ou mais meses em relação à média anual (Morris, citado em Nimer, 1966). Se cada mês 

contribuísse com o mesmo total de chuva, teríamos 8,33% do total anual de chuva como 

percentual mensal. 

O conhecimento do MPC de 3 meses é de grande importância para a: 

• Climatologia, uma vez que fornece diferentes parâmetros dos regimes anuais de 

precipitação. Teoricamente é tanto melhor distribuído quanto mais se aproxima de 25% e 

tanto mais concentrado quanto mais se afasta desse índice. 

• Hidrologia, pela estreita dependência do regime dos cursos de água com MPC de 3 

meses. A época do MPC geralmente é a mesma das enchentes dos cursos de água. 

• Geomorfologia, pela importância que o MPC de 3 meses exerce sobre a aceleração 

dos processos de erosão. 

• Agricultura, a fim de permitir melhor utilização da água no ciclo vegetativo das 

principais culturas. 
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Adotando o período de novembro a janeiro de maior precipitação na região para o 

cálculo do MPC de 3 meses consecutivos, tem-se uma medida de concentração estacional 

do regime anual de chuvas de 770,6mm, correspondendo 49% do total anual. 

 

2.5.4.2 Chuva máxima de 1 dia ocorridas nos meses durante 1973 a 2012. 

A Tabela 2-2 mostra as chuvas máximas ocorridas mensalmente e o ano de 

ocorrência. 

 

Tabela 2-2: Chuvas máximas 

Mês Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Máx 

CMax 84,2 125,3 100,7 97,4 50,2 34,5 27,2 54,8 86,5 75,2 109,0 130,0 130,0 

ANO 2012 1998 1994 2001 1982 1997 2007 1982 2009 1982 1987 1991 1991 

CMax: Chuva máxima de um dia - ANO:  Ano de ocorrência. 

 

2.5.4.3 Chuva máxima de 1(um) dia em função do período de retorno. 

Para o cálculo da chuva máxima de 1(um) dia em função do período de retorno, 

foram utilizados os dados da estação pluviométrica instalada em Goianápolis e 

regionalizados para Terezópolis de Goiás. Foi utilizado o método de Ven Te Chow e o 

coeficiente de Weise Reid. A Tabela 1-3 mostra a chuva máxima de 1 dia em função do 

período de retorno.  

 
Tabela 2-3: Chuva máxima de um dia em função do período de retorno. 
Tr (anos) 5 10 15 20 25 50 100 

CM (mm) 96,2 110,1 117,9 123,5 127,7 140,9 153,9 

  

 

2.5.4.4 Chuvas intensas 

Extraído da publicação Águas Pluviais – Guia do Profissional em Treinamento – 

Recesa – 2007 utilizaram-se as equações de chuvas intensas definidas pelo professor 

Alfredo Ribeiro da Costa, da UFG. 

A Tabela 2-4 mostra as chuvas intensas para o município de Terezópolis de Goiás.  

 

Tabela 2-4: Chuvas intensas para Terezópolis de Goiás (mm/h) 
Duração 
(minuto) 

Tempo de recorrência (anos) 

5 10 20 25 50 100 

5 177 200 221 235 253 281 

15 132 149 165 175 189 209 

30 96 109 120 127 137 152 
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45 76 86 95 101 108 120 

60 63 71 78 83 90 99 

90 47 53 58 62 67 74 

120 37 42 47 50 54 59 

 

 

2.5.5 Caracterização Fluviométrica 

Com base nas vazões específicas da estação fluviométrica instalada do Rio João 

Leite estimou-se as vazões médias para este estudo. Tabela 2-5 mostra as vazões médias 

específicas (L/s/km²) para as bacias dentro do Município. 

 
Tabela 2-5: Vazões médias específicas estimadas (L/s/km²) 

Mês Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Média  

Qesp.med. 19,6 21,3 22,4 19,2 13,2 9,9 8,1 6,8 7,4 9,2 13,2 17,8 14,0 

Qesp.mín. 11,6 13,9 14,5 13,1 10,8 8,6 6,7 5,3 4,8 5,2 7,9 11,1 9,5 

Qesp.máx. 36,6 37,6 39,7 36,2 19,3 12,3 10,1 9,4 12,3 17,4 26,5 34,4 24,3 

Qesp.med: vazão específica média (L/s/km²) 

Qesp.mín: vazão específica mínima média (L/s/km²) 

Qesp.máx: vazão específica máxima média (L/s/km²) 

Q(95%)esp.: vazão específica com 95% de tempo de permanência: 3,99L/s/km². 

 

 

 

 

Gráfico das Vazões médias específicas estimadas (L/s/km²) 
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2.5.5.1 Vazões medidas. 

Em trabalho de campo foram realizadas medições de vazões com molinete 

hidrométrico com o objetivo de analisar o resultado das vazões, verificando se as mesmas 

estavam coerentes em função do tamanho das bacias e com o período do ano hidrológico. 

Os locais medidos foram: 

 

2.5.5.1.1 Córrego Macaquinho 

 Local: No fundo da chácara da Rua Antônio Humbelino, aproximadamente 120 

metros a montante BR 060/BR153. 

 Coordenadas: latitude -16°28’54,14” e longitude - 49°05’12,60”. 

 Vazão medida: 0,515 m3/s, correspondendo 14,56L/s/km². 

 Data: 07/04/2016. 

 Está vazão específica esta coerente com as vazões estimadas na Tabela 1-5. Seu 

valor está entre a vazão média e mínima do mês. 

 

2.5.5.1.2 Córrego da Grama 

 Local: 1metro a jusante da ponte que liga as fazendas à pedreira. 

 Coordenadas: latitude -16°31’17,27” e longitude - 49°05’45,62”. 

 Vazão medida: 0,172 m3/s. 

 Data: 07/04/2016. 

 

2.5.5.1.3 Córrego do Rosa. 

 Local: 7 metros da passagem de vau da estrada da Fazenda do José Gervaz. 

 Coordenadas: latitude -16°29’58,82” e longitude - 49°05’42,51”. 

 Vazão medida: 0,177m3/s. 

 Data: 07/04/2016. 

 

2.5.5.1.4 Vertente contribuinte do Córrego Olaria. 

 Local: 1metro a jusante da manilha da estrada que liga a região das represas a 

Santa Branca. 

 Coordenadas: latitude -16°25’51,70” e longitude – 49°04’52,51”. 

 Vazão medida: 0,0096m3/s. 

 Data: 07/04/2016. 
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2.5.6 Sedimentologia 

A chuva quando cai sobre o solo provoca uma ação erosiva por meio da remoção de 

partículas que são carreadas para outros locais, geralmente de níveis mais baixos. Em 

relação ao escoamento têm-se os seguintes aspectos: a aceleração da corrente de águas 

provoca erosão e, a diminuição da velocidade da água provoca sedimentação. Nos cursos 

de água dentro do Município não se têm dados de concentração de sedimentos, porém, 

pode-se observar a deposição de sedimentos nos leitos dos córregos, devido principalmente 

a entulhos e lixos nas margens dos mesmos, além dos solos desnudos nas bacias 

hidrográficas. 

Estudos realizados por Casseti, de dezembro/87 a novembro/88, no baixo Ribeirão 

João Leite, em Goiânia, mostra uma concentração média de sedimentos de 69,1 mg/l, para 

esse curso de água, enquanto que estudos realizados por Correntino, de junho/92 a 

março/93 na bacia do Ribeirão Dourados em Abadia de Goiás, mostra uma concentração 

média de 12,3 mg/l. A transferência de informações ou a regionalização de concentração  de 

sedimentos em bacias com dados para outras bacias sem nenhum dado é, em vários casos, 

desaconselhável, e em outros chega a ser impossível.  

O conhecimento do comportamento hidrossedimentológico de uma bacia hidrográfica 

é fundamental para a adequada gestão de seus recursos hídricos, bem como para o suporte 

à decisão sobre o desenvolvimento de atividades antrópicas. O acompanhamento dos fluxos 

de sedimentos ocorridos em um dado local da bacia hidrográfica permite o diagnóstico de 

eventuais impactos em sua área de drenagem ao longo do tempo, podendo tornar-se 

importante indicador ambiental, como desmatamento e erosões. 

Dentre os vários problemas causados por sedimentos, o mais preocupante é o 

depósito de sedimentos no reservatório, provocando o assoreamento gradual do mesmo. 

A medida que o assoreamento se faz presente no lago, a capacidade do reservatório 

diminui, enquanto a influência do remanso se intensifica para montante, as velocidades no 

lago aumentam e maior quantidade de sedimentos passa a escoar para jusante, diminuindo 

a eficiência de retenção de partículas. Esse processo é dinâmico. 

 

 

2.5.7 Proposta de um projeto para monitoramento hidrossedimentológico e de 

qualidade de água nas bacias hidrográfica dos córregos Maria Paula e Olaria 

O conhecimento hidrossedimentológico e da disponibilidade hídrica de uma bacia 

hidrográfica estão ligados aos fenômenos naturais sujeitos às variações frequentes e 

intensas tanto no espaço como no tempo. Como nas bacias dento do Município de 

Terezópolis não possui dados hidrológicos, o monitoramento hidrossedimentológico e de 
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qualidade de água das bacias dos córregos Maria Paula e Olaria se faz necessário e terá os 

seguintes objetivos:  

a) conhecer o regime hídrico das bacias hidrográficas; 

b) conhecer a disponibilidade hídrica das bacias em vários períodos do ano; 

c) acompanhar a evolução das vazões, da quantidade de sedimentos e da qualidade 

das águas. 

O monitoramento é feito por meio de uma rede de estações hidrológicas ou por uma 

ou mais estação. 

 

2.5.7.1 Estações hidrométricas sugeridas 

Sugere-se a instalação das seguintes estações ao longo do trecho dos córregos 

Maria Paula e Olaria: 

1) uma estação fluviométrica-sedimentométrica e qualidade de água(FDSQA) no 

Córrego Maria Paula a jusante da confluência do Córrego Macaquinho, com a finalidade de 

medir variação de nível de água, vazão, sedimentos e qualidade de água; 

2) uma estação pluviográfica(Pr), com pluviômetro convencional e um automático 

tipo datalogger para medir intensidade de chuva, instalado em uma divisa da parte urbana 

com a rural; 

3) uma estação fluviográfica-sedimentométrica e de qualidade de água(FrDSQA), 

com seção de réguas e datalogger para medir variação de nível d’água, vazão, coletar água 

e sedimentos  para análise, instalada próximo a foz do córrego Olaria, porém fora de 

remanso ou represamento. 

As estações serão visitadas pelo hidrometrista ou técnico em hidrologia por 

04(quatro) vezes ao ano, para fazer a manutenção, medir a vazão e coletar água e 

sedimentos. 

As coletas de sedimentos serão do material em suspensão e do leito. 

Serão analisados os seguintes parâmetros de qualidade de água: Temperatura, pH, 

DBO, OD, Condutividade, Coliforme Fecais, Turbidez, Fósforo Total, Nitrogênio Total e 

Chumbo. 

 

2.5.7.2 Estação pluviográfica 

Basicamente a função do pluviômetro é colher uma amostra pontual da altura de 

chuva, precipitada durante 24 horas. Já o pluviográfo ou datalogger de chuva coleta 

pontualmente.  

Existem vários modelos de pluviômetros, o mais conhecido é o “Ville de Paris”. 

O modelo atualmente adotado tem uma área de captação de 400 cm2. 

A instalação no sentido de que haja um mínimo de interferência será necessário que 
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o local escolhido para a instalação da estação atenda os seguintes itens: 

1 - plano 

2 - livre de obstáculos 

3 - cercado 

 

O local deve ser relativamente protegido, a fim de evitar que fatores adversos 

venham a danificar o equipamento. 

Os obstáculos devem estar afastados do pluviômetro no mínimo o dobro de sua 

altura, não sendo permitida nenhuma interferência à chuva em raio de 5m em torno do 

mesmo. 

Deve estar a uma altura de 1,50metros do solo, não deve apresentar deformações e 

deve estar em plano horizontal (nivelado). 

 

 

Foto 2-23: Foto de um datalogger para chuva e nível. 
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2.5.7.3 Estação fluviométrica 

Consiste basicamente na instalação de réguas graduadas, escalonadas ao longo da 

margem de tal forma que permita a um observador realizar as leituras de cota do córrego. 

As réguas são amarradas a uma referência de nível (RN). 

A escolha da seção de medição e local das réguas merece um reconhecimento da 

calha do rio, o qual deve ser orientado nos seguintes requisites básicos: 

 Trecho reto, ambas as margens bem definidas. 

 A seção deve localizar fora de remansos. 

 Leito regular e estável. 

 As réguas devem estar localizadas a montante do controle. 

 O acesso a seção deve ser fácil. 

 As margens devem ser estáveis. 

 Deve existir um observador próximo a seção de réguas. 

 As medições de descargas deverão ser realizadas sempre na mesma seção. 

 

 

 

Foto 2-24: Foto de estação fluviométrica 
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2.5.8 Diagnóstico acerca dos aspectos hidrológicos 

2.5.8.1 Macrozona Macaquinho e Maria Paula  

É uma macrozona compreendida em uma bacia cujos usos do solo são urbano e 

rural, com tendência de ocorrência de mais inundações do que as outras macrozonas e, 

visivelmente, é mais susceptível de ter suas águas poluídas. Cuidado especial deve-se ter 

com a preservação do córrego Macaquinho a montante da rodovia BR 153/BR 060, pois 

com o aumento da impermeabilização, e consequente redução da infiltração, ocorrerão 

picos de enchentes devido às chuvas intensas, provocando danos à rodovia.   

Em relação a sua vazão específica (L/s/km²) observou- se que é uma macrozona 

com boa disponibilidade hídrica. Também se deve ter cuidado com a qualidade das suas 

águas, por exemplo: evitar depositar resíduos sólidos nas margens dos cursos de água, não 

lançar esgotos sem tratamento adequado nos córregos e implementar um sistema eficiente 

de drenagem das águas pluviais oriundas da área urbana. 

Na parte a montante do córrego Macaquinho verificam-se alguns processos de 

assoreamento provocados pelo desmatamento e implantação de pastagem. 

Além da expansão urbana, considera-se também que os animais próximos dos 

mananciais estão influenciando na qualidade das águas desta macrozona. Com este 

cenário, é provável que a captação da Saneago tenha que ser mudada de local. 

A falta da vegetação nativa próxima dos cursos de água é um fator contribuinte para 

o carreamento de contaminante de origem rural para os corpos hídricos. Salienta-se que a 

qualidade das águas desta macrozonas deve ser boa, pois a mesma contem tributários do 

reservatório do João Leite e a captação de água para o município. 

Pelo aspecto visual observado nos efluentes que saem da estação de tratamento de 

esgoto sugere-se verificar a eficiência do tratamento. 

A vazão média de entrega ao Ribeirão João Leite pela bacia do Macaquinho e Maria 

Paula é estimada em 1,064m³/s. Nos meses críticos de estiagem a vazão mínima estimada 

é: 0,403m³/s para o mês de agosto, 0,365m³/s para setembro e 0,395 para outubro.  

 

2.5.8.2 Macrozona Olaria e Fundão 

Está compreendida em uma bacia cujo uso predominante é rural. Há nesta 

macrozona várias pequenas represas, que podem auxiliar na detenção de sedimentos, 

contribuindo para minimizar o carreamento dos mesmos para o reservatório João Leite. 

É uma macrozona, que devido ao uso predominante de atividades de agricultura, 

merece especial atenção para o controle das atividades que provocam erosões e 

sedimentos. Possui boa disponibilidade hídrica. 

Apresenta grande potencial de produção de sedimentos carreáveis para o Ribeirão 



53 
 

João Leite, devido ao fato de que o solo está desnudo devido a áreas de agricultura nas 

proximidades dos cursos de água. 

Por outro lado, o desmatamento com a implantação de pastagem para criação de 

animais está contribuindo para a compactação do solo, impermeabilizando a macrozona. 

Em decorrência desta condição poderá ocorrer o aumento do coeficiente de escoamento o 

que interfere no incremento dos picos de vazões nas épocas de chuvas torrenciais, 

comprometendo a estabilidade das barragens construídas na macrozona, além de reduzir a 

infiltração da água no solo, fazendo diminuir as vazões mínimas no período de estiagem. 

A vazão média estimada de entrega ao Ribeirão João Leite pela bacia do córrego 

Olaria e Fundão é 0,448m³/s. Nos meses críticos de estiagem a vazão mínima estimada é 

0,169m³/s para o mês de agosto, 0,153m³/s para setembro e 0,166m³/s para outubto. 

 

2.5.8.3 Macrozona Rosa – Grama 

É uma macrozona compreendida em uma bacia cujo uso predominante é rural.  E, 

portanto, recomendam-se cuidados para evitar que as atividades de agropecuárias venham 

a provocar sedimentos que serão carreados para o reservatório do João Leite. Tem boa 

disponibilidade hídrica. 

No município de Terezópolis observa-se pouca modificação na dinâmica fluvial dos 

seus cursos de água, exceto as provocadas pelo remanso do reservatório. No entanto, 

durante a visita em campo para realizar as medições de vazão verificou grande erosão 

fluvial e depósito de sedimentos nas proximidades da ponte que liga as fazendas à pedreira. 

Como o os córregos Rosa e Grama atravessam a BR 153/BR 060, merecem atenção 

especial às barragens construídas (existentes e futuras) a montante da rodovia. Com o 

aumento do coeficiente de escoamento, devido à impermeabilização do solo pelas áreas de 

pastagem, pode ocorrer um aumento na vazão de pico nas represas provocando o 

rompimento das mesmas e, como conseqüência, o impacto disto na rodovia (no local e 

adjaências) em que a mesma passa sobre os córregos. 

Um grave problema que esta macrozona apresenta é a criação de animais nas 

próximidades das nascentes e dos cursos de água a montante da rodovia. Esta atividade 

contribui para a poluição do reservatório do João Leite, contribuindo para piorar a qualidade 

de suas águas se o processo de autodepuração for insatisfatório. 

A vazão média de entrega ao Ribeirão João Leite pelas bacias dos córregos Rosa e 

Grama é estimada em 0,421m³/s. Nos meses críticos de estiagem a vazão mínima estimada 

é 0,158m³/s para o mês de agosto, 0,144m³/s para setembro e 0,156m³/s para outubro. 
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2.5.9 Prognóstico acerca dos aspectos hidrológicos 

As recomendações para prevenir e minimizar os impactos decorrentes das 

alterações da dinâmica fluvial e das magnitudes dos picos de vazões dos cursos de água no 

Município de Terezópolis de Goiás são medidas estruturais e não estruturais. 

Como medidas estruturais sugerem-se a construção de pequenos reservatórios para 

detenção e controle de inundações, desobstruções de canais por meio de retirada de 

entulhos e vegetação dentro dos mesmos e procurar melhorar a infiltração nas áreas que 

são impermeáveis e áreas de recargas. 

Para as medidas não estruturais, sugerem-se as medidas preventivas, como um 

projeto de zoneamento de áreas inundáveis e programa de educação ambiental, visando a 

sensibilizar a população sobre a importância das áreas permeáveis e a disposição correta 

dos lixos para evitar que os mesmos sejam carreados para os córregos na época das 

chuvas. 

Deve-se evitar a canalização nos pontos críticos de enchentes dos córregos. A 

canalização nos pontos críticos pode solucionar um problema local, mas sempre transfere a 

inundação para outro lugar da bacia ou do próprio córrego. 

A mata ciliar, tanto na parte alta quanto na parte baixa das bacias não deverá ser 

removida, pois se isso acontecer terá efeito direto no aumento da poluição dos leitos dos 

cursos de água, por não existir o sistema de filtro natural, e em conseqüência contribuindo 

para acelerar os processos erosivos. 

Sugere-se também que os pontos de lançamento de águas pluviais nos córregos 

sejam providos com dispositivos de dissipação de energia. 

O zoneamento de áreas inundáveis é uma das medidas mais importantes e 

imprescindíveis que deverá ser executado antes da urbanização das regiões. Para o 

zoneamento é importante ter estações fluviométricas com réguas linnimétricas e linígrafos 

(equipamentos para medir a variação do nível da água) em vários locais ao longo dos 

cursos de água. Com a utilização dos Sistemas de Informações Geográficas (SIG) e com os 

dados das estações fluvométricas pode-se fazer um excelente trabalho de zoneamento de 

áreas inundáveis, que será um conjunto de regras para ocupação das áreas de riscos de 

inundações. Portanto, será realizado para definir as políticas de uso do espaço urbano; 

permitir o correto desenvolvimento da ocupação de novas áreas urbanas; indicar medidas 

estruturais e não estruturais de controle de inundações e de desmoronamento; indicar 

maiores oportunidades de área verde e de lazer e selecionar locais para construção de 

pequenos reservatórios para detenção e controle de inundações. 
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3 CARACTERIZAÇÃO DO MEIO BIÓTICO 

3.1 Flora 

3.1.1 Considerações sobre o bioma cerrado 

O município de Teresópolis de Goiás se encontra no domínio do bioma Cerrado, 

localizado no Planalto Central do Brasil. Encontra-se em uma região de clima tropical 

semiúmido, com altas temperaturas durante a maior parte do ano com precipitação média 

anual de 1.500 mm, podendo ser observadas algumas grandes variações em diferentes 

regiões do bioma (ALHO; MARTINS, 1995). São notáveis duas estações bem definidas, 

uma seca e outra chuvosa. 

O Cerrado é considerado como o segundo maior bioma brasileiro em área, sendo 

superado apenas pela Floresta Amazônica. Naturalmente, o bioma ocupava cerca de 20% de 

todo o território nacional, com aproximadamente 2 milhões de km² de área de extensão. Nos 

dias de hoje, só restam 20% de toda essa vegetação. Essa vegetação é característica e bem 

diversa por apresentar fisionomias que englobam tanto formações florestais, savânicas e 

também campestres, as quais vão se organizando em verdadeiros mosaicos 

(RIBEIRO;WALTER, 1998). 

A partir desses critérios foram descritos os onze tipos fitofisionômicos do Cerrado. Entre 

as formações florestais estão: Mata Ciliar; Mata de Galeria; Mata Seca e Cerradão. Entre as 

formações savânicas estão: Cerrado sentido restrito; Parque Cerrado; Palmeiral e Vereda. Já as 

formações campestres constituem-se por: Campo Sujo; Campo Limpo e Campo Rupestre. 

No município de Teresópolis podemos encontrar essas fitofisionomias e suas 

fasciações, entre elas as que merecem destaque são o Cerrado sentido restrito (“strictu sensu”), 

a Mata Seca e o Cerradão, além das Matas Ciliares e de Galerias. 

 

 

3.1.2 Metodologia  

O levantamento dos dados da vegetação remanescente para este diagnóstico na 

cidade de Teresópolis – GO foi realizado por meio da interpretação da vegetação existente, 

em cada remanescente florestal na região onde se insere o município, em imagens de 

satélite e mapas pertinentes, como por exemplo, o mapa de regionalização do Município que 

o divide em três zonas, sendo elas: Macrozona Olaria-Fundão, a Macrozona Macaquinho e 

Maria Paula e a Macrozona Rosa-Grama. A partir da interpretação inicial, foram realizadas 

vistorias “in loco”, a fim de verificar as fitofisionomias existentes, listar as espécies florestais 

arbóreas existentes, o estado de conservação de cada remanescente florestal e a existência 

de nascentes, córregos, rios e presença de processos erosivos. Para esta análise foram 

estabelecidos 32 pontos de amostragens (Figura 3-1 e Quadro 3-1). 
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Figura 3-1: Mapa de fitofisionomias, vegetação remanescente e pontos de amostragem. 
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Quadro 3-1: Coordenadas dos pontos amostrados de Flora e Fauna. 

TABELA DAS COORDENADAS LEVANTAMENTO DE CAMPO MEIO BIÓTICO (FAUNA E FLORA) 

PONTO X Y FITOFISIONOMIA MACROZONA 

1 701560.46 8173836.71 FES* ROSA-GRAMA 

2 702000.35 8174441.83 FES ROSA-GRAMA 

3 704034.81 8175238.04 FES ROSA-GRAMA 

4 701482.58 8177839.49 MATA CILIAR JOÃO LEITE ROSA-GRAMA 

5 701201.71 8178649.09 MATA CILIAR JOÃO LEITE ROSA-GRAMA 

6 704347.77 8176325.57 
MATA CILIAR CORREGO 
MACAQUINHOS 

MACAQUINHO-MARIA PAUL 

7 704719.88 8176079.46 
MATA CILIAR CORREGO 
MACAQUINHOS 

MACAQUINHO-MARIA PAULA 

8 702562.14 8175983.39 FES MACAQUINHO-MARIA PAULA 

9 703390.38 8178656.04 FES MACAQUINHO-MARIA PAULA 

10 703687.76 8178273.65 
MATA CILIAR CORREGO MARIA 
PAULA 

MACAQUINHO-MARIA PAULA 

11 703483.34 8178728.08 
MATA CILIAR CORREGO MARIA 
PAULA 

MACAQUINHO-MARIA PAULA 

12 702595.62 8178262.97 
MATA CILIAR CORREGO MARIA 
PAULA 

MACAQUINHO-MARIA PAULA 

13 704517.22 8181142.41 FES MACAQUINHO-MARIA PAULA 

14 705153.36 8179436.15 FES MACAQUINHO-MARIA PAULA 

15 703671.68 8181245.48 NASCENTE CORR SEM NOME MACAQUINHO-MARIA PAULA 

16 702811.16 8181755.76 MATA CILIAR CORREGO SEM NOME MACAQUINHO-MARIA PAULA 

17 702816.63 8182730.17 NASCENTE CORREGO OLARIA MACAQUINHO-MARIA PAULA 

18 702536.96 8183258.79 MATA CILIAR CORREGO OLARIA MACAQUINHO-MARIA PAULA 

19 704786.50 8183637.05 MATA CILIAR CORREGO OLARIA OLARIA-FUNDÃO 

20 704859.77 8186130.52 FES OLARIA-FUNDÃO 

21 705735.83 8184585.84 FES OLARIA-FUNDÃO 

22 704602.45 8185320.20 FES OLARIA-FUNDÃO 

23 707699.71 8185985.81 FES OLARIA-FUNDÃO 

24 708985.46 8184785.64 CERRADO STRICTU SENSU OLARIA-FUNDÃO 

25 708527.79 8184550.56 CERRADO STRICTU SENSU OLARIA-FUNDÃO 

26 708484.84 8183652.30 CERRADO STRICTU SENSU OLARIA-FUNDÃO 

27 708950.60 8184783.18 CERRADO STRICTU SENSU OLARIA-FUNDÃO 

28 709956.64 8184171.52 CERRADO STRICTU SENSU OLARIA-FUNDÃO 

29 707767.24 8182570.78 FES OLARIA-FUNDÃO 

30 711198.68 8181958.18 FES OLARIA-FUNDÃO 

31 708499.54 8181921.14 CERRADO STRICTU SENSU OLARIA-FUNDÃO 

32 709585.51 8182229.29 CERRADO STRICTU SENSU OLARIA-FUNDÃO 

 

A classificação das fitofisionomias do bioma Cerrado presentes neste diagnóstico foi 

baseada na proposta de Ribeiro e Walter (1998), bastante empregada e de fácil 

entendimento.  

Para a identificação das espécies arbóreas/arbustivas, além das espécies 

herbáceas, bromeliáceas e orquidáceas quando encontradas que foi realizada “in loco” com 



60 
 

a ajuda de guias de campo, onde a não identificação de poucas espécies em campo 

ocasionou na descrição morfológica e no registro fotográfico do espécime, em seguida por 

pesquisa bibliográfica e consultas com especialistas da Universidade Federal de Goiás 

(UFG) e IBGE. Ressalta-se que este método também foi realizado no levantamento 

fitossociológico. O resultado desse levantamento constituiu-se em uma listagem florística 

com o nome das espécies, assim como suas informações ecológicas. 

Para cada ponto de amostragem foram atribuídos valores de 1 a 10, sendo o valor 1 

(um) para as áreas mais degradadas e 10 (dez) para as áreas mais preservadas. Estes 

valores têm a função de mostrar aquelas áreas que necessitam de trabalhos de 

recomposição florística ou regeneração natural. Logo, a classificação do grau de 

preservação é dada em números, onde: 

 0 a 3 é considerado como baixo; 

 4 à 6 é classificado como médio; 

 7 à 10 é classificado como alto, considerando-se apenas números inteiros. 

As interações biológicas e as ecológicas foram atribuídas aos fragmentos de acordo 

com a existência de recursos naturais e a capacidade de oferecer suporte para a 

sobrevivência da fauna, lembrando que, fragmentos isolados e com grau de preservação 

baixo, atraem, predominantemente, espécies de aves, as quais possuem facilidade de 

deslocamento entre as áreas. Também foram analisados fragmentos unidos por corredores 

ecológicos nas Áreas de Preservação Permanente - APP dos cursos d’água, onde se 

verificou o suporte dessas áreas para a passagem da mastofauna. 

Ressalta-se também que os dados aqui apresentados, também foram comparados 

com estudos da região pertinentes quando encontrados, como por exemplo estudos técnico-

científicos como o Plano de Manejo da APA do João Leite, e estudos científicos publicados 

pelas universidades e pesquisadores, no tocante à diversidade, riqueza e abundância das 

espécies, além do seu “status” de conservação e endemismos. 

 

 

3.1.3 Resultados 

3.1.3.1 Análise Florística e Caracterização Ambiental 

No estudo em questão, procurou-se analisar a composição florística do município de 

Teresópolis de Goiás, identificando também as fitofisionomias presentes na área, assim 

como, o grau de conservação dos mesmos e a ligação entre os fragmentos que formam os 

corredores ecológicos. 

À seguir, descrição das fitofisionomias encontradas e seu grau de conservação, 

assim como uma breve descrição dos locais amostrados. 
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3.1.3.1.1 Áreas Antrópicas (pastagens, monoculturas) 

As áreas antropizadas do município são compostas por pastagens e monoculturas, 

em praticamente todas macrozonas assim subdivididas: MACROZONA OLARIA-FUNDÃO, 

MACAQUINHOS / MARIA PAULA e MACROZONA ROSA/GRAMA, onde estas pastagens 

são formadas por capim braquiária (Brachyaria decumbens), vegetação rasteira que domina 

a paisagem em questão. Estas pastagens (Foto 3-1), atualmente apresentam aspectos de 

degradação, evidenciadas pela presença de cupinzeiros e a compactação do solo, assim 

como as áreas de monoculturas. As monoculturas estão representadas por plantios 

praticamente em maior escala de hortifrutigranjeiros, e em menor escala, monoculturas de 

espécies ornamentais. 

 

 

Foto 3-1: Áreas de Pastagens limítrofes com áreas florestais, paisagem dominante em todas as 
macrozonas do estudo. 

 

Nestas áreas de pastagens, existem árvores remanescentes ou regeneradas. 

Ocorrem principalmente as espécies arbóreas como: pau-d’óleo, aroeira (Myracroduon 

urundeuva), lobeira (Solanum lycocarpum), angico (Anadenanthera peregrina), lixeira 

(Curatella americana), faveiro (Dimorphandra mollis), paina-do-campo (Eriotheca 

pubescens), pau-terra-da-folha-larga (Qualea grandiflora), sucupira-preta (Bowdichia 

virgilioides), pindaíba (Xylopia emarginata), laranjinha (Styrax camporum) entre outras, que 

estão listadas na lista geral das espécies encontradas nestes ambientes. 

 

3.1.3.1.2 Área Urbana  

Desde muito tempo, o homem vem trocando o meio rural pelo meio urbano. As 

cidades foram crescendo, na maioria das vezes de forma muito rápida e desordenada, sem 

um planejamento adequado de ocupação, provocando vários problemas que interferem 
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sobremaneira na qualidade de vida do homem que vive na cidade. 

Atualmente, a maioria da população humana vive no meio urbano necessitando, 

cada vez mais, de condições que possam melhorar a convivência dentro de um ambiente 

muitas vezes adverso. 

O surgimento da luz elétrica e a expansão da oferta dos serviços de abastecimento 

de água, coleta de esgoto e telecomunicações trouxeram para as cidades um complexo 

sistema de cabos, galerias e dutos que tomam conta do ar e do subsolo. A rede aérea de 

energia passou a interferir de forma decisiva no plano de arborização da cidade. Na 

sequência, com o advento da era “desenvolvimentista” e da explosão imobiliária na década 

de 60 houve a perda dos jardins privados e a impermeabilização do solo e o patrimônio das 

áreas verdes das cidades ficaram cada vez mais restritos à arborização de ruas, praças, 

parques e maciços florestais (MILANO; DALCIN, 2000). 

Pode-se acrescentar a compactação e baixa fertilidade do solo resultantes dos 

processos de movimentação de terra para urbanização de loteamentos. De maneira 

semelhante, o processo de evolução da ocupação e uso do solo urbano, descrito no 

parágrafo anterior, ocorreu na grande maioria das cidades brasileiras. 

A vegetação, pelos vários benefícios que pode proporcionar ao meio urbano, tem um 

papel muito importante no restabelecimento da relação entre o homem e o meio natural, 

garantindo melhor qualidade de vida. 

A vegetação urbana é representada por conjuntos arbóreos de diferentes origens e 

que desempenham diferentes papéis (MELLO FILHO, 1985). As florestas urbanas podem 

ser definidas como a soma de toda a vegetação lenhosa que circunda e envolve os 

aglomerados urbanos desde pequenas comunidades rurais até grandes regiões 

metropolitanas (MILLER, 1997). 

A área urbana do município de Teresópolis de Goiás (Foto 3-2), encontra-se pouco 

arborizada e praticamente a maioria das espécies encontradas são representadas por 

indivíduos de espécies exóticas com poucos exemplos de espécies nativas, as quais muitas 

não são indicadas para o plantio nas praças, ruas e avenidas e residências.  
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Foto 3-2: Arborização da rua Hubelino Filho, com espécies arbóreas e palmeiras, que embelezam a 
cidade entre a BR-153 e o núcleo urbano. 

 

Como exemplo citamos a munguba, a sete copas, o flamboyant, que são as espécies 

exóticas mais utilizadas. Têm-se o registro da utilização de espécies nativas, porém não 

indicadas para a arborização urbana, em praças e residências, como por exemplo o 

jacarandá (Jacaranda sp), a sucupira (Bowdichia virgilioides), o pau d’óleo (Copaifera 

langsdorffii), a aroeira (Myracrodruon urundeuva), os ipês (Anadenanthera spp.) (roxo e 

rosa) entre outros, sendo que, muitas ruas da cidade e a GO-466 dentro do núcleo urbano, 

encontram-se praticamente sem arborização (Foto 3-3). 

 

   

Foto 3-3: Aspectos da GO-466 e rua Major Vaz, praticamente sem arborização e com indivíduos de 
espécie não indicada, no caso a munguba presentes na arborização do município de Teresópolis. 

 

Ressalta-se que as espécies citadas acima são impróprias para a utilização em 

áreas urbanas e denota-se a rachadura de calçadas e logradouros, além da atividade tóxica 

que algumas apresentam como, por exemplo, a sete copas e aroeira que causam alergias. 

Pode-se observar que atualmente pelos levantamentos realizados, seja através de 

imagens de satélite e também em vistorias “in loco”, não foram constatados fragmentos de 

vegetação nativa representativos na área urbana propriamente dita, somente no entorno do 

município. 

 

3.1.3.2 Fitofisionomias encontradas 

À seguir breve descrição das fitofisionomias presentes no município de Teresópolis 

(Figura 3-1), destacando- se que, praticamente, são encontradas em todas as macrozonas 

propostas para o desenvolvimento do estudo. São elas: Macrozona Olaria-Fundão, 

Macrozona Rosa-Grama, Macrozona Macaquinhos-Maria-Paula. 
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3.1.3.2.1 Floresta Estacional Semidecidual 

A Mata Seca Semidecidual ou Mata Estacional Semidecidual é caracterizada por 

apresentar caducifolia parcial durante a estação seca. Sua ocorrência é observada sobre 

solos geralmente ricos em matéria orgânica, em um relevo plano ou em encosta derivadas 

de rochas básicas, com árvores atingindo alturas que variam entre 15 e 25 metros, sendo 

que a maioria das espécies apresenta tronco retilíneo. A queda das folhas das árvores irá 

contribuir para o aumento da matéria orgânica no solo (SANO; ALMEIDA, 1998). 

Pelas análises florísticas, no fragmento da área em questão da tipologia de Floresta 

Estacional Semidecidual, foram catalogadas 18 espécies distribuídas em 16 gêneros e 15 

famílias, sendo três espécies não identificadas (Quadro 3-1).  

A família mais importante em número de espécies amostradas foi Combretaceae 

com 03 espécies, sendo que, 6 famílias apresentaram duas espécies, e 11 famílias com 

apenas umas espécie. Nota-se, que Combretaceae como um todo, domina em número de 

espécies neste estudo, sendo que, Combretaceae está entre uma das famílias que 

apresenta riqueza considerável em estudos de florestas estacionais do Brasil Central 

(Haidar, 2008). 

Os fragmentos observados se encontram em estágio avançado de degradação, com 

a presença de espécies exóticas principalmente em suas bordas (dominância de capim 

braquiária (Brachiaria spp), o que caracteriza a forte pressão antrópica exercida nesses 

fragmentos, causando o fenômeno de efeito de borda. Neste tipo de formação florestal (Foto 

3-4) da região foram encontradas espécies arbóreas dos gêneros típicos dessa formação, 

ressaltando que o maior fragmento representante desta fitofisionomia encontra-se dentro da 

propriedade da RPPN Fazenda Santa Branca.   

 

Foto 3-4: Fragmentos de Mata Seca Semidecidual encontradas nas Macrozonas da Rosa/Grama e 
Macrozona Macaquinho/Maria Paula. 

 

3.1.3.2.2 Cerrado “strictu sensu” 

Os pequenos resquícios de cerrado “strictu sensu”, na área podem ser encontrados 
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entremeio às pastagens, formando pequenas manchas ao longo da área de estudo (Foto 3-

5). Sinteticamente, está representando por espécies típicas do cerrado, porém em número 

bastante reduzido e com baixa diversidade, que para esse tipo de ambiente reflete estágio 

avançado de degradação. 

 

Foto 3-5: Áreas de cerrado “strictu sensu” na macrozona Olaria – Fundão que se encontra em 
estágio secundário de regeneração. 

 

Nos resultados da análise florística encontrados para o cerrado “strictu sensu”, os 

espécimes estão distribuídos entre 6 famílias, 10 gêneros e 11 espécies, sendo 8 famílias 

representadas apenas por uma única espécie, padrão este que reflete alta diversidade 

biológica do cerrado (FELFILI, 2004). Pelas análises florísticas as famílias mais importantes 

em número de espécies amostradas foram: Fabaceae com 07 espécies, seguida por 

Vochysiaceae com 3 (Quadro 3-1), padrão semelhante segundo Felfili, 2004 num estudo de 

fitossociologia de um fragmento de cerrado “strictu sensu” na APA do Paranoá, DF. 

 

3.1.3.2.3 Matas Ciliares e/ou de Galerias 

A região de Mata Ciliar e/ou de galerias é considerada, pelo Novo Código Florestal 

Federal, como uma Área de Preservação Permanente (APP), pois esta apresenta e 

desempenha diversas funções ambientais, tais como proteção ao ecossistema aquático, 

proteção ao solo, manutenção da conectividade com outras áreas e várias outras funções. 

Sendo assim, o Código Florestal exige que se respeite a extensão específica da APP de 

acordo com a largura dos rios, córregos, lagos, represas e nascentes. 

A área do município de Teresópolis possui pequenas drenagens que se encontram 

descaracterizadas floristicamente nas quais as matas de galeria não perfazem a largura 

mínima exigida por lei. O mapa de vegetação preservada em APP’s e nascentes (Figura 3-

2) apresenta a vegetação remanescente atual no município especificamente nessas áreas. 

Pelas análises florísticas as famílias mais importantes em número de espécies 

amostradas foram: Annonaceae com 09 espécies, seguida por Fabaceae com 07 (Quadro 3-
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1). Nota-se, que Annonaceae como um todo, domina em número de espécies, seguidas de 

Anacardiaceae, padrão este encontrado por Eduardo & Ary, 2003 e por Rodrigues et. al. 

2003, em matas ciliares de Minas Gerais. 
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Figura 3-2: Mapa das áreas com vegetação em APPs e nascentes. 

 

 

O número de espécies encontradas está abaixo daquele esperado para matas 

ciliares, quando comparada com outras amostragens realizadas sobre a mesma tipologia 

florestal. Isto se deve, provavelmente, ao elevado grau de perturbação antrópica à que 

essas matas estiveram sujeitas, uma vez que o esforço amostral dispendido foi o mesmo 

para todas as fitofisionomias.  

Sucintamente, vários trechos das APP’s vistoriadas, principalmente das drenagens 

próximas à área urbana, como os córregos Macaquinhos e Fundão (nos limites urbanos de 

Marinápolis) foram antropizados e encontram-se atualmente com baixas condições naturais de 

resiliência. A vegetação original foi removida em sua quase totalidade para implantação de 

pastagens e pequenas lavouras e hortifrutigranjeiros, devido a estas condições, geralmente as 

áreas destinadas as APPs não possuem o tamanho exigido por Lei (Foto 3-6). 

 

 

Foto 3-6: Aspectos das matas ciliares presentes nos córregos Macaquinhos e Fundão 
respectivamente. 

 

Sobre as Áreas de Preservação Permanente o Plano de Manejo no item 8.1. 

NORMAS GERAIS DA UC e iten 8.2. RECOMENDAÇÃO, subitens 8.2.1. PARA ÁREAS DE 

PRESERVAÇÃO PERMANENTE E RESERVAS LEGAIS, página 145 do referido 

documento, pode se destacar o seguinte: 

“estimular uma faixa de proteção de APP para 50 (cinquenta) metros, sendo 
que 20 metros podem ser agroflorestas (essências e frutos); ” 

 

Para a proteção integral das nascentes, no Plano de Manejo da APA, foi 

estabelecido um zoneamento dividindo o território abrangido em áreas mais restritivas e 

menos restritivas quanto ao uso do solo visando à proteção de fauna e flora e para 

assegurar a proteção das nascentes dos cursos hídricos. Foram definidas duas Zonas de 

proteção e 5 Áreas Ambientais homogêneas, segundo o Plano de Manejo página 154, item 
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9.4: 

 Zonas de Proteção do Reservatório Ribeirão João Leite (ZPRJL); 

 Zonas de Proteção da Vida Silvestre (ZPVS); 

 Áreas Ambientais Homogênea de: 

 Conservação de Uso Controlado 1, 2 e 3; 

 Uso Urbano Controlado 1; 

 Conservação de Uso Especial 1. 

 

Dessas Zonas acima propostas pelo Plano de Manejo, a ZPRJL e a ZPVS, terão 

proteção integral das APPs (matas ciliares e de galeria) além das nascentes, onde o ZPRJL 

tem um regimento próprio (Plano de Manejo do Parque) e a ZPVS regimento determinado 

pelo poder público. 

As Áreas Ambientais Homogêneas de: Conservação e Uso Controlado 1,2,3 além da 

zona de Uso Urbano Controlado 1 e Conservação Especial 1 (onde está inserido o 

município de Teresópolis-GO) possuem as seguintes recomendações em relação as matas 

ciliares e de galeria, além das nascentes: 

“Deve ser assegurado no mínimo o já estabelecido em lei para a preservação e 

conservação das áreas de Nascentes (raio de 50 metros), APP (30 metros de cada lado) e 

RL (20% da propriedade)”. 

 

3.1.3.3 Resultados nos Pontos Amostrais  

Para facilitar o diagnóstico da vegetação remanescente, o território do Município  foi 

subdividido em três zonas. Diante disso, os remanescentes mais representativos de 

vegetação, foram verificados no percurso do levantamento de campo. A seguir, são 

apresentadas as descrições florísticas, aspectos de erosões resultados da supressão da 

vegetação e os impactos da pressão das atividades antrópicas sobre a vegetação 

remanescente, como fragmentação das matrizes florestais, desmatamentos, presença de 

resíduos, assim como seu grau de conservação dos fragmentos remanescentes. 

 

3.1.3.3.1 Macrozona Rosa-Grama 

A macrozona Rosa–Grama é representada praticamente pelas drenagens do córrego 

Rosa e também pelo córrego Grama, e situa-se na área limítrofe do Município com o 

reservatório do Ribeirão João Leite. Destaca-se como um todo a fitofisionomia de Floresta 

Estacional Semidecidual e as matas ciliares. Num contexto geral, pode-se dizer que sofre 

forte pressão antrópica com a implantação de pastagens e desfragmentação de habitats.  

Foram amostrados 05 pontos na área rural e caracterizados floristicamente, por 

meio do levantamento por transecto, descritos a seguir. 
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a) Pontos 1,2 e 3 – Fragmentos de Floresta Estacional Semidecidual  

Fragmentos localizados em zona rural caracterizados fitofisionomicamente pela 

Floresta Estacional Semidecidual em estágio secundário de regeneração, que se encontra 

isolado com nenhuma conectividade com matas ciliares e/ou de galeria. Trata-se de 

fragmentos que sofreram forte pressão antrópica pela supressão de espécies do estrato 

arbóreo e pela invasão de capim braquiária em seu interior, denotando também forte efeito 

de borda com a presença de cipós e lianas em suas bordas. Ressalta-se que os fragmentos 

de floresta Estacional Semidecidual, estão conectados nos córregos Rosa e Grama, em 

ambos os casos, essas áreas são transicionais às faixas de matas ciliares, tornando-se 

ambientes importantes para a fauna, como pouso e nidificação. Nestes fragmentos podem 

ser encontrados alguns remanescentes arbóreos típicos desses ambientes, dos quais pode-

se destacar: pororoca (Rapanea guianensis), pimenta-de-macaco (Xylopia aromatica), 

peroba-rosa (Aspidosperma parvifolium), embaúba (Cecropia pachystachya), angico-branco 

(Anadenanthera colubrina), sucupira-amarela (Sweetia fruticosa), tarumai (Rhamnidium 

elaeeocarpum), jenipapeiro (Genipa americana), mutamba (Guazuma ulmifolia),  angelim-

do-campo (Andira anthelmia), peroba-do-campo (Paratecoma peroba), murici (Byrsonima 

verbascifolia), caviúna (Dalbergia miscolobium), lixeira (Curatella americana), pau-terra-

folha-larga (Qualea grandiflora), pau-terra-folha-miúda (Qualea multiflora), murici (Byrsonima 

sp), vinhático (Platymenia reticulata), faveira (Dimorphandra mollis), barbatimão 

(Stryphnodendron adstringens), barú (Dipterix alata), gonçalo-alves (Astronium fraxinifolium), 

gonçalo-alves (Astronium graveolens ), angelim (Andira anthelmia), entre outras. Quanto ao 

status de conservação este pode ser caracterizado devido aos aspectos ambientais 

apresentados como nível 5. 

 

b) Ponto 04 e 05 – Mata Ciliar do Ribeirão João Leite 

Estes se encontram em propriedade rural, que se caracteriza como área brejosa e 

pela mata ciliar do Ribeirão João Leite, com presença de capim barba-de-bode, que sofre 

forte pressão antrópica por pastagens em seu entorno, e monoculturas não apresentando 

adensamento vegetal, com árvores de porte médio a pequeno. Destacam-se algumas 

espécies com maior frequência como, por exemplo: Pindaíba (Xylopia sp), bosta-de-rato 

(Hirtela sp), jatobá-da-mata (Hymenea courbaril), laranjinha (Styrax camporum), embiruçu 

(Pseudobombax tomentosum), sangra d’água (Croton urucurana), goiabinha-da-mata 

(Psidium myrsinoides), mamica-de-porca (Zanthoxylon riedelianum), embaúba (Cecropia 

pachystachya), e a palmeira macaúba, entre outras. Destaca-se o nível 5 para o grau de 

conservação do mesmo. Não foram observadas presença de erosões nesta área, que está 

cercada, porém o arame já se encontra desgastado pelo tempo, não sendo um instrumento 
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de proteção eficiente. 

 

 

3.1.3.3.2 Macrozona Macaquinho-Maria Paula 

A macrozona Macaquinho–Maria Paula está representada praticamente pelas 

fitofisionomias de matas ciliares e florestas Estacionais Semideciduais, e resguarda o maior 

fragmento representante desta fitofisionomia no município. A seguir estão detalhados e 

descritos os principais remanescentes desta macrozona, investigados em 13 pontos 

amostrais. 

 

a) Ponto 06 e 07 – Mata galeria do córrego Macaquinhos 

Localizados em zona rural, às margens da estrada sem asfalto para Santa Tereza-

GO, pode ser encontrada a fitofisionomia de mata de galeria do córrego Macaquinhos. 

Caracteriza-se por faixa bastante degradada, com presença de erosões no barranco do 

córrego, que se encontra assoreado. O curso d’água apresenta-se com aproximadamente 

sete metros de largura e uma profundidade de aproximadamente 40 centímetros, e no seu 

entorno há solo do tipo hidromorfo. Ambos os pontos se limitam com áreas de pastagens, 

tendo como espécies arbóreas nativas entremeio às espécies exóticas mais frequentes: 

mangueiras (Mangifera sp), banana (Musa sp), buriti (Mauritia flexuosa), sangra-d’água 

(Croton urucurana), marmelada (Alibertia edulis), goiabinha (Psidium myrsinoides), entre 

outras. Quanto ao nível de conservação este fragmento foi classificado como nível 5. 

 

b) Ponto 08 e 09 – Fragmento de Floresta Estacional Semidecidual 

Localizados em zona rural, em topo de morro, sendo encontrada a fitofisionomia de 

floresta estacional semidecidual. Caracteriza-se por faixa bastante degradada, com 

presença de erosões. A ela, conecta-se um fragmento de mata de galeria do córrego 

Macaquinhos, em estágio secundário de regeneração e que se apresenta ecologicamente 

bastante perturbado, com a ocorrência de lianas e cipós no seu interior. Ambos os pontos se 

limitam com áreas de pastagens, tendo como espécies arbóreas nativas entremeio às 

espécies exóticas mais frequentes: mangueiras (Mangifera sp), banana (Musa sp), buriti 

(Mauritia flexuosa), sangra-d’água (Croton urucurana), marmelada (Alibertia edulis), 

goiabinha (Psidium myrsinoides), entre outras. Quanto ao nível de conservação este 

fragmento foi classificado como nível 5. 

 

c) Pontos 10,11 e 12 – Mata ciliar córrego Maria Paula 



71 
 

Fragmentos caracterizados pela mata ciliar do córrego Maria Paula, localizados em 

zona rural, onde se encontram, em ambas as margens do curso d’água, faixas preservadas 

e faixas de vegetação degradadas. Nota-se em alguns locais a presença de construções na 

APP para moradias. Nestas áreas há fragmentos típicos de ambientes de mata ciliar, entre 

as quais se destacam como, por exemplo: angico-vermelho (Piptadenia gonoacantha), 

mamica-de-porca (Zanthoxylon riedelianum), aroeira (Lithraeae molleoides), guatambu 

(Aspidosperma subincanum), jatobá (Hymenea courbaril), a palmeira guariroba, gameleira 

(Ficus sp), pombeiro (Tapirira guianensis), pau-d’óleo (Copaifera langsdorffii), marmelada 

(Alibertia edulis), embiruçu (Pseudobombax tomentosum), jacarandá (Machaerium sp). 

Ressalta-se que todo o entorno está coberto com gramíneas do tipo braquiária para 

formação de pastagens. Quanto ao status de preservação este pode ser caracterizado pelo 

nível 3. 

 

d) Pontos 13 e 14 – Fragmentos de Floresta Estacional Semidecidual 

Fragmento localizado em área rural, caracterizado fitofisionomicamente por Floresta 

Estacional Semidecidual, consorciada com uma plantação de eucalipto (Eucaliptos sp). 

Parece fazer parte da área de Reserva Legal da propriedade onde ela está inserida. Neste 

fragmento as espécies arbóreas possuem porte mais alto com média de 12 a 15 metros, 

diminuindo seu porte num continumm vegetacional à medida que se limita com áreas de 

pastagens. Algumas espécies se destacam, pela grande frequência na área: mandiocão 

(Scheeflera morototoni), mercurinho (Erythroxylum sp), aroeirinha (Lithraeae molleoides), 

barbatimão (Stryphnodendron adstringens), jatobá-da-mata (Hymenea courbaril), gameleira 

(Ficus sp), jacarandá-do-cerrado (Machaerium opacum), mamica-de-porca (Zanthoxylon 

riedelianum), embiruçu (Pseudobombax tomentosum), bosta-de-rato (Hirtela glandulosa), 

pimenta-de-macaco (Xylopia aromatica), pombeiro (Tapirira guianensis), angico-vermelho 

(Piptadenia macrocarpa), esponginha (Spondias sp), maria-pobre (Dilodendron bipinattum), 

entre outras. Este fragmento, no modo atual como se encontra, pode ser caracterizado ao 

seu status de conservação como nível 9, onde não se verifica a formação de processo 

erosivo ou erosões já estabelecidas. 

 

e) Pontos 15 e 16 – Nascente e Mata ciliar de drenagem sem nome 

Localizam-se em zona rural, onde há uma nascente e mata ciliar. Esta faixa de APP 

encontra-se pormenorizada e descaracterizada floristicamente em estágio de regeneração, 

onde as principais espécies arbóreas foram suprimidas. Como em quase todos os pontos 

encontradas na zona rural, estes sofrem forte pressão antrópica pelo pisoteio do gado e 

áreas de pastagens que interpenetram o seu interior. Possuem em seu interior e nas bordas, 

a presença de taboa (Tipha sp) no curso d’água. Algumas espécies arbóreas que merecem 
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destaque: embaúba (Cecropia pachystachya), ingá (Inga sp), carvoeiro (Sclerolobium 

paniculatum), limão-bravo, pindaíba (Xylopia sp), sangra-d’água (Croton urucurana), 

pimenta-de-macaco (Xylopia aromatica), mandiocão (Scheeflera morototoni), aroeira 

(Lithraeae molleoides), guatambu (Aspidosperma subincanum), angico-vermelho (Piptadenia 

gonoacantha), a palmeira macaúba e taboa (Tipha sp) no curso d’água. Esta área recebeu o 

nível 3 quanto ao status de conservação, devido também a presença de erosões 

provocados pelo gado que bebe agua às suas margens e compacta o solo. 

 

f) Pontos 17 e 18 – Nascente e Mata Ciliar do ribeirão Olaria 

Os pontos 17 e 18 estão representados pela nascente e mata ciliar do Ribeirão 

Olaria. Nesses locais encontram-se o curso d’água, com faixas ciliares ausentes em certos 

trechos, e em outros mais preservados com a vegetação arbórea ainda presente. Constata-

se nesses locais a presença de bovinos, observada por meio de vestígios como fezes e 

pisoteio, que dificulta a regeneração natural. Algumas espécies nativas ainda estão 

presentes, apesar da intensa antropização sofrida ao longo dos anos pela retirada de 

espécies arbóreas. Destacam-se as seguintes: amargosinho (Acosmium dasycarpum), 

araticum (Annona coriacea), lixeira (Curatella americana), barbatimão (Stryphnodendron 

adstringens), faveira (Dimorphandra mollis), pau-santo (Kielmeyera spp.), pau terra (Qualea 

spp.), gritadeira ou douradão (Palicourea rigida), murici-rosa (Byrsonima coccolobifolia), 

pequi (Caryocar brasiliense), mangaba (Hancornia speciosa), mercúrio (Erythroxylum 

suberosum), entre outros. Quanto ao status de conservação, este pode ser caracterizado 

por nível 7, pelo tamanho do fragmento e por sua nascente degradada. 

 

3.1.3.3.3 Macrozona Olaria-Fundão 

Resumidamente, a Macrozona Olaria- Fundão é representada floristicamente pelas 

fitofisionomias de cerrado strictu sensu, matas ciliares e de galeria além da floresta 

Estacional Semidecidual representada apenas por dois fragmentos remanescentes. Denota-

se, mais a sudeste da macrozona, muitas drenagens e nascentes, que a tornam uma região 

mais sensível às atividades antrópicas como as pastagens que ali se encontram. 

Floristicamente é a macrozona que apresenta maior quantidade de fragmentos de 

cerrado propriamente dito, inclusive nas pastagens a predominância das espécies arbóreas 

é tipicamente representada pelas espécies do cerrado. A seguir, são descritos os 18 pontos 

de amostragem nesta macrozona. 

 

a) Pontos 18 e 19 – Mata ciliar do córrego Olaria 

Fragmento localizado em área rural de propriedade Santa Branca ecoturismo, onde 

se encontra um curso d’água represado, com mata ciliar, no entorno das represas, bastante 
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preservada. Não há formação de processos erosivos e predominam gramíneas do tipo 

braquiária. Logo após essas represas, foram observados remanescentes florestais que 

caracterizavam preteritamente a formação vegetal original daquele local, estando alguns 

representantes arbóreos e herbáceos representativos daquela fitofisionomia, dos quais 

podem ser citados, entre outras: jatobá (Hymenea courbaril), pombeiro (Tapirira guianensis), 

angico (Anadenanthera macrocarpa), marmelada (Alibertia edulis), aroeira (Myracrodruon 

urundeuva), canela-de-velho (Aspidosperma sp), jacarandá (Jacaranda sp), copaíba 

(Copaifera langsdorffii), guatambu (Aspidosperma subincanum),) além de espécies exóticas 

como a mangueira (Mangifera sp), e no extrato herbáceo a predominância de cruz-de-malta 

(Ludwigia sp) e capim rabo-de-burro (Andropogon bicornis), entre outras. Foi classificado 

através das observações em campo, quanto ao status de conservação nível 9. 

 

b) Pontos 20,21,22 e 23 – Fragmentos de Floresta Estacional Semidecidual 

Estes fragmentos encontram-se parcialmente conectados com outros pontos 

próximos como os pontos 19 (mata ciliar do córrego Olaria) com o ponto 20. Esse mesmo 

ponto se conecta aos pontos 21 e 22, da fitofisionomia de Floresta Estacional Semidecidual, 

e somente o ponto 23 encontra-se um pouco distante e sem conexão. Ambos os fragmentos 

se caracterizam por apresentar certos trechos de degradação ambiental pela retirada das 

espécies arbóreas classificadas como madeira de lei. Este fragmento parece ter sido 

conservado como forma de Reserva Legal o qual pode ser caracterizado quanto ao status 

de conservação como nível 7, na propriedade onde ele está inserido, conectando-se ao 

curso d’água próximo.  

Ressalta-se também que o ponto 20 está limítrofe à monocultura de laranjas e 

pastagens. O ponto 22 sofre bastante pressão antrópica por monocultura de eucalipto 

(Eucaliptos sp). Das espécies arbóreas, pode-se citar as mais comuns aos dois ambientes 

analisados: pororoca (Rapanea guianensis), pimenta-de-macaco (Xylopia aromatica), 

peroba-rosa (Aspidosperma parvifolium), embaúba (Cecropia pachystachya), angico-branco 

(Anadenanthera colubrina), sucupira-amarela (Sweetia fruticosa), taruma (Rhamnidium 

elaeocarpum), jenipapeiro (Genipa americana), mutamba (Guazuma ulmifolia),  angelim-do-

campo (Andira anthelmia), peroba-do-campo (Paratecoma peroba), murici (Byrsonima 

verbascifolia), caviúna (Dalbergia miscolobium), lixeira (Curatella americana),  entre outras. 

 

c) Pontos 24,25,26,27 e 28 – Cerrado “strictu sensu” 

Representam área com a presença de pastagens onde podem ser encontrados 

fragmentos da fitofisionomia de Cerrado “strictu sensu” que se conectam entre si, sendo eles 

os pontos 24,25, 27 e 28 e somente o ponto 26 isolado dos demais, onde se torna visível 

sua degradação pela retirada das espécies do estrato arbóreo, assim como a presença de 
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bovinos no seu interior. Denota-se que esses fragmentos são transicionais com áreas de 

mata de galeria onde existem nascentes. Ressalta-se ainda, que no seu entorno houve 

perda de solo pela retirada de cascalho ou uma possível lixiviação do solo, devido a 

declividade muito acentuada nessa região e o predomínio de pastagens nesses locais. 

Algumas espécies nativas ainda podem ser encontradas, tais como: embaúba 

(Cecropia pachystachya), angico-branco (Anadenanthera colubrina), sucupira-amarela 

(Sweetia fruticosa), tarumã (Rhamnidium elaeocarpum), jenipapeiro (Genipa americana), 

mutamba (Guazuma ulmifolia), angelim-do-campo (Andira anthelmia), peroba-do-campo 

(Paratecoma peroba), murici (Byrsonima verbascifolia), caviúna (Dalbergia miscolobium), 

lixeira (Curatella americana), entre outras. Quanto ao status de conservação esta área foi 

caracterizada como nível 3. 

 

d) Ponto 29 e 30 – Fragmentos de Floresta Estacional Semidecidual 

Fragmentos localizados em zona rural, que sofre forte pressão antrópica pela 

implantação de pastagens. Destaca-se que, fitofisionomicamente, pode ser considerado 

como remanescente de Floresta Estacional Semidecidual, da qual já foram suprimidas as 

principais matrizes desta tipologia, restando apenas alguns remanescentes que se 

caracterizam por CAP médio de 1,8 metros e altura média de 20 metros. Em seu interior, 

encontram-se trilhas abertas por moradores vizinhos, onde os cipós e lianas se 

desenvolveram, inibindo a regeneração natural, estando transicional com áreas de cerrado 

strictu sensu, o ponto 30 com 31. Mesmo apresentando baixa resiliência local, alguns 

representantes arbóreos nativos típicos desta fitofisionomia ainda podem ser verificados, 

como por exemplo: gameleira (Ficus sp), jequitibá (Cariniana estrelensis), angico-branco 

(Albizia niopoides), jacarandá (Jacaranda sp), pau-d’óleo (Copaifera langsdorffii), entre 

outras. O substrato é composto por serrapilheira (troncos e galhos) e quanto ao status de 

conservação, este foi caracterizado pelo nível 3. 

 

e) Pontos 31 e 32 – Fragmentos de cerrado strictu sensu 

Fragmentos em estágio secundário de regeneração. Caracteriza-se 

fitofisionomicamente por cerrado “strictu sensu”, o qual se limita com áreas de pastagens, e 

estão pouco conectados, em região com declividade acentuada, tornando-a bastante frágil. 

Não foi constatado formação de processos erosivos. Dentre as espécies que são mais 

frequentes podem ser citadas: pimenta-de-macaco (Xylopia aromatica), cajuzinho 

(Anacardium humile), barbatimão (Sthryphnodendron adstringens), jatobá-do-cerrado 

(Hymenea stignocarpa), pau-de-tucano (Vochysia tucanorum), pau-terra (Qualea multiflora), 

chapéu-de-couro (Salvertia convallariaeodora), uvinha (Coccoloba sp), lixeira (Curatela 

americana). Considera-se nível 7 em relação ao status de conservação. 
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3.1.3.3.4 Síntese Geral dos Pontos Amostrados 

Analisando os pontos amostrados, em relação às macrozonas onde foram efetuados 

os levantamentos para este diagnóstico, apresenta-se um quadro geral com os níveis do 

status de conservação de cada ponto observado. 

 

Quadro 3-2: Descrição dos 32 pontos amostrados quanto a paisagens e grau de conservação 

IDENTIFICAÇÃO 
DO PONTO 

COORD. 
E 

COORD. 
N 

FITOFISIONOMIA 
GRAU DE 

PRESERVAÇÃO 

1 701560.46 8173836.71 FES* 5 

2 702000.35 8174441.83 FES 5 

3 704034.81 8175238.04 FES 5 

4 701482.58 8177839.49 MATA CILIAR JOÃO LEITE 5 

5 701201.71 8178649.09 MATA CILIAR JOÃO LEITE 5 

6 704347.77 8176325.57 
MATA CILIAR CORREGO 

MACAQUINHOS 
5 

7 704719.88 8176079.46 
MATA CILIAR CORREGO 

MACAQUINHOS 
5 

8 702562.14 8175983.39 FES 5 

9 703390.38 8178656.04 FES 5 

10 703687.76 8178273.65 
MATA CILIAR CORREGO 

MARIA PAULA 
3 

11 703483.34 8178728.08 
MATA CILIAR CORREGO 

MARIA PAULA 
3 

12 702595.62 8178262.97 
MATA CILIAR CORREGO 

MARIA PAULA 
3 

13 704517.22 8181142.41 FES 9 

14 705153.36 8179436.15 FES 9 

15 703671.68 8181245.48 
NASCENTE CORR SEM 

NOME 
3 

16 702811.16 8181755.76 
MATA CILIAR CORREGO 

SEM NOME 
3 

17 702816.63 8182730.17 
NASCENTE CORREGO 

OLARIA 
7 

18 702536.96 8183258.79 
MATA CILIAR CORREGO 

OLARIA 
9 

19 704786.50 8183637.05 
MATA CILIAR CORREGO 

OLARIA 
9 

20 704859.77 8186130.52 FES 7 

21 705735.83 8184585.84 FES 7 

22 704602.45 8185320.20 FES 7 

23 707699.71 8185985.81 FES 7 

24 708985.46 8184785.64 CERRADO STRICTU SENSU 3 

25 708527.79 8184550.56 CERRADO STRICTU SENSU 3 

26 708484.84 8183652.30 CERRADO STRICTU SENSU 3 

27 708950.60 8184783.18 CERRADO STRICTU SENSU 3 

28 709956.64 8184171.52 CERRADO STRICTU SENSU 3 

29 707767.24 8182570.78 FES 3 



76 
 

IDENTIFICAÇÃO 
DO PONTO 

COORD. 
E 

COORD. 
N 

FITOFISIONOMIA 
GRAU DE 

PRESERVAÇÃO 

30 711198.68 8181958.18 FES 3 

31 708499.54 8181921.14 CERRADO STRICTU SENSU 7 

32 709585.51 8182229.29 CERRADO STRICTU SENSU 7 

 

3.1.3.4 Ecologia das espécies encontradas nas macrozonas 

Neste contexto é apresentada a lista geral das espécies encontradas em todas as 

fitofisionomias, com os dados ecológicos, como a posição ecológica, status de conservação 

entre outros. 

 

Quadro 3-3: Listagem das espécies encontradas nos pontos amostrados no município março/abril 

2016. 

Família / Nome Científico Nome Popular 
Uso Atual / 
Potencial 

Hábito 
Pos. Ecol./ 

Fitofisionomia 

ANACARDIACEAE 

Astronium fraxinifolium Schott Gonçalo-alves, 
gonçalo 

Mad.Apic. Árv. S / Crd.,MC, FES 

Astronium graveolens Jacq. Guaritá Mad. Apic Árv. S / C,FES,MC 
Lithraea molleoides (Vell.) Engl. Aroeirinha Mad.Orn. Árv. S / MC, MG,FES 
Myracrodruon urundeuva Fr. All. Aroeira Mad.Med. Árv. C / MC, FES 
Tapirira guianensis Aubl. Pau-pombo Mad.Zooc Árv. S / MC, MG, FES, 

Crd 
ANNONACEAE 

Xylopia emarginata Mart. Pindaíba-do-brejo Mad. Árv. P / MG, MC 
Xylopia aromatica (Lam.) Mart. Pimenta-de-

macaco, pindaiba 
Mad.Med. Árv. P / Crd, MC, FES 

APOCYNACEAE 

Aspidosperma subincanum Mart. Guatambu Mad. Árv. S / MG, MC, FES 
Aspidosperma cylindrocarpon M.Arg. Peroba-rosa Mad. Árv. C / FES, MC 
Aspidosperma tomentosum Mart. Peroba-branca Mad Árv. C / MC, FES 
Hancornia speciosa Gómez 

var.speciosa 
Mangaba Alim. Árv. C / C 

ARACEAE 
Philodendron bipinnatifidum Schott. 
ex Endl. 

Cipó-imbé Orn. Epíf. S / Crd, C 

Philodendron imbe Schott.ex Endl. Cipó-imbé Orn. Epíf. S / Crd, C, MC, 
MG , FES 

ARALIACEAE 
Scheefflera (Didymopanax) 
macrocarpa (Seem.)D.C. Frodin. 

Mandiocão-do-
cerrado 

Mad.Orn. Árv. C / Crd, FES, MC, 
MG 

Scheefflera (Didymopanax) 
morototonii (Aubl.) B. Maguire, 
Steyerm & D.C. Frodin. 

Mandiocão Mad.Orn. Árv. C / Crd, FES, MC, 
MG 

ARECACEAE 

Acrocomia aculeata (Jacq) Lodd.ex 
Mart. 

Macaúba Alim.Orn. Árv. P / MG, MC 

Syagrus flexuosa (Mart.) Becc. Licuri Orn. Árv. C / MC, MG 
Syagrus romanzoffiana (Cham.) 

Glassman 
Jerivá Orn.Alim. Árv. C / MC,MG 

Syagrus oleraceae Mart. Gueroba Orn.Alim. Árv. C / MC, MG, FES 
BIGNONIACEAE 
Tabebuia aurea (Manso) Benthan & 

Hooker 
Caraiba Orn.Mad. Árv. C /Crd, FES, 

Tabebuia serratifolia (Vahl.) Nich. Ipê-amarelo Mad.Orn. Árv. C / Crd, FES, MC, 
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Família / Nome Científico Nome Popular 
Uso Atual / 
Potencial 

Hábito 
Pos. Ecol./ 

Fitofisionomia 

MG 
Tabebuia impetiginosa (Mart) Standl. Ipê roxo Mad.Orn.Med. Árv. C / Crp, C, Crd, 

FES 
BOMBACACEAE 

Chorisia speciosa St. Hil. Paineira-barriguda Orn. Árv. S / Crd, C 
Eriotheca pubescens (Mart. & Zucc.) 
Schot. & Endl. 

Algodoeiro, paina-
do-campo 

Mad. Árv. S / C, FES 

Pseudobombax longiflorum (Mart. & 

Zucc) A. Robins. 
Imbiruçu Mad. Árv. C / Crd 

Pseudobombax marginatum 
(St.Hil.&Camb.) A. Robyns. 

Imbiruçu Med.Mad Árv. C / C 

BROMELIACEAE 

Bromelia sp Gravatá, ananaí Orn. Erva S 
BURSERACEAE 
Protium heptaphyllum (Aubl.) March. Amescla Mad.Res. Árv. C / MG, Crd, C 
Tetragastris altissima (Aubl.) Swartz. Breu-manga Mad.Res Árv. C / Crd, C 
CECROPIACEAE 
Cecropia pachystachya Trec. Imbaúba Zooc. Árv. P / C, MC, MG 
CHRYSOBALANACEAE 
Hirtella martiana Hook.f. Sessenta-galhas Mad. Árv. C / MG, C 
Hirtella glandulosa Spreng. Uva-de-macaco Mad. Árv. S / MG, C, Crd 
Licania sp Cariperana Mad. Árv. S 
COMPOSITAE 
Piptocarpha rotundifolia (Less.) 

Baker. 
Macieira-preta, 
candeia 

Apic.Mad. Árv. S / C 

Vernonia sp Assa-peixe Apic.Med. Arb. P 
COMBRETACEAE 
Buchenavia tomentosa Eichl. Mirindiba Mad. Árv. S / MG, C 
Terminalia phaeocarpa Maria-preta Mad.Apic Árv S / FES, MC 
Terminalia acacia Mart& Zucc. Capitão-do-campo Mad.Apic. Árv. S / FES, MC 
Terminalia brasiliensis Camb. Maria-preta Mad.Apic. Árv. S / C 
CONNARACEAE 

Connarus suberosus Planch. Bico-de- papagaio, 
brinco 

Mad. Árv. S / C 

EBENACEAE 
Diospyros brasiliensis Mart. Olho-de-boi, 

caquí-da-mata 
Mad.Orn. Árv. S / Crd, FES 

ERYTHROXYLACEAE 
Erythroxylum suberosum St. Hill. Mercúrio-do-

campo 
Mad. Arb. C / Crd, MC 

Erythroxylum sp 

 
Pimenteira-de-
arancuã 

Zooc. Arb. C 

Hyeronima alchorneoides F. All. Licurana, 
Margonçalo 

Mad. Árv. S / MG 

Pera glabrata (Schott.) Bail. Casca-d’anta, 
seca-ligeiro 

Mad. Árv. S / MG, C 

Sapium obovatum Klotz. ex M. Arg. Leiteiro Mad. Árv. S / MG, C 
FLACOURTIACEAE 
Casearia rupestris Eichl. Fruta-de-jacú Mad. Arv. S / C, FES 
Casearia sylvestris Sw. Var.lingua 
(Camb.) Eichl. 

Chifre-de-veado Mad.Orn. Árv. S / C 

GUTTIFERAE 
Calophyllum brasiliense Camb. Landi, jacareúba Mad. Árv. C / MG, MC 
Kielmeyera sp (Spr.) Mart. Saco-de-boi, pau-

santo 
Mad.Cort Árv. S / C, Crd 

HELICONIACEAE 
Heliconia sp Helicônia Orn. Erva P 
ICACINACEAE 
Emmotum nitens (Benth.) Miers Sobre Mad. Árv. S / MG, C 
LAURACEAE 
Ocotea sp. Canelão Mad. Árv. S / C, Crd 
LECYTHIDACEAE 
Cariniana estrellensis (Raddi) 
Kuntze. 

Jequitibá, 
bingueiro 

Mad. Árv. C / MG 

Cariniana rubra Garder ex Miers. Bingueiro, birro- Mad. Orn. Árv. C / MG 
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Família / Nome Científico Nome Popular 
Uso Atual / 
Potencial 

Hábito 
Pos. Ecol./ 

Fitofisionomia 

d`água 
LEGUMINOSAE 
Amburana cearensis Amburana Mad. Med.Zooc Árv P / Crd 
Acacia pollyphylla D.C Monjoleiro Mad. Apic. Árv. P / FES, C 
Acacia farnesiana (L.) Wild. Esponjinha Mad. Apic. Árv P / C 
Acosmium dasycarpum Vog. Chapadinha, 

sucupira-amarela. 
Mad. Orn. Apic. Árv. C / MG, C, Crd 

Anadenanthera sp. Angico Mad. Árv. S / C, MC, Crd 
Bauhinia sp Pata-de-vaca Orn. Árv S / MG, MC, FES 
Bowdichia virgilioides H.B.K. Sucupira-preta Apic. Orn. Mad. Árv. C / MG, C, Crd 
Calliandra sp. Angiquinho Orn. Sub. P / MC, MG 
Copaifera langsdorffii. Desf Pau-d’óleo Med.Orn.Mad. Árv. C / MG, C, MC 
Dalbergia miscolobium Benth. Caviúna Orn.Mad. Árv. C / C  
Dimorphandra mollis Benth. Faveiro Mad.Med. Árv. S / C 
Enterolobium gummiferum (Mart) 
Macb. 

Tamboril do 
cerrado 

Orn.Mad. Árv. C / C 

Hymenaea courbaril L. Jatobá Mad.Med. Árv. C / MG, C, Crd 
Hymenaea stigonocarpa Mart. ex 
Hayne 

Jatobá-do-campo Mad.Alim. Árv. C / C, Crp 

Inga laurina (SW.) Willd. Ingá, ingá-mirim Apic.Zooc. Árv. S / MG 
Machaerium aculeatum Raddi. Jacarandá-de-

espinho, bico-de-
pato 

Apic.Orn.Mad. Árv. S / Crp, Crd 

Machaerium acutifolium Vog. Jacarandá-do-
cerrado 

Apic.Orn.Mad. Árv. C / FES, C 

Machaerium opacum Vog. Jacarandá-preto Mad. Árv. S / C, Crp 
Machaerium paraguariense Hassl. Jacarandá-branco Mad. Árv. C / FES, Crp 
Mimosa sp Cipó-juquirí  Trep. S 
Piptadenia gonoacantha (Mart.) 
Macbr. 

Angico-jacaré Mad. Árv. S / MG, Crd 

Plathymenia reticulata Benth. Vinhático Mod.Apic. Árv. C / C, Crd 
Platypodium elegans Vog. Canzileiro Mad.Orn. Árv. S / Crp 
Pterodon pubescens Benth. Sucupira-branca Med.Orn. ad Árv. C / FES, C, Crd 
Sclerolobium paniculatum Vog. Carvoeiro Mad.Mel. Árv. P / C, Crd 
Sclerolobium aureum (Tul.) Benth. Tatarema Mad.Apic. Árv. P / C 
Senna alata (L.) Roxb. Fedegoso Orn.Apic. Arb. P / C 
Stryphnodendron adstringens (Mart.) 

Coville 
Barbatimão Med. Árv. S / C 

Vatairea macrocarpa (Benth.) 
Ducke. 

Sucupira-
amargosa 

Apic.Orn.Mad. Árv. C / Crd 

LORANTACEAE 

Psitacanthus sp Erva-de-
passarinho 

Med. Erva S / C, Crd 

MALPIGHIACEAE 
Byrsonima crassa Nied. Murici-do-campo Alim.Orn. Árv. S / C 
Byrsonima sericea DC. Murici-da-mata Alim.Orn.Mad. Árv. S / C, Crp, MC 
MARANTACEAE 
Calathea sp Gengibre-bravo Orn. Erva C / Crd, MC 
MELASTOMATACEAE 

Miconia albicans (Sw.) Triana. Tinteiro-vermelho Orn.Mad. Árv. P / MC, C 
Tibouchina sp Quaresmeira Orn. Arb. P / MC, MG, Crd 
MELIACEAE 
Guarea guidonia (L.) Sleumer Marinheiro Mad. Árv. S / MG 
MONIMIACEAE 
Siparuna guianensis Aubl. Negramina Orn. Arb. P / MG, Crd 
MORACEAE 
Brosimum gaudichaudii Tréc. Mamacadela Alim.Zooc. Árv. P / Crd, C 
Ficus sp Gameleira Zooc.Mad. Árv. P / FES, Crd, C 
Maclura tinctoria (L.) D. Don ex 
Steud. 

Moreira Mad.Med.Zooc. Árv. S / FES 

MYRISTICACEAE 

Virola sebifera Aubl. Bicuíba,ucuúba Mad. Árv. P / MG 
MYRSINACEAE 
Rapanea guianensis Aubl. Pororoca Mad. Árv. P / MG, C, FES 
MYRTACEAE 
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Família / Nome Científico Nome Popular 
Uso Atual / 
Potencial 

Hábito 
Pos. Ecol./ 

Fitofisionomia 

Campomanesia sp Sete-capas Alim. Árv. P 
Campomanesia sp. Gabiroba Alim. Arb. P 
Eugenia dysenterica DC. Cagaita Alim.Mad.Zooc.Orn Árv. S / C, Crd 
Eugenia sp Gumirim-da-mata Zooc.Mad. Árv. S / FES, MC 
Eugenia sp Gumirim-cascudo, 

gumirim-do-
cerrado 

Mad.Zooc. Árv. S / C, Crd 

Gomidesia sp  Gumirim-da-mata Zooc.Mad. Árv. S / C 
Myrcia fallax (Rich.) DC. Murta  Árv. S / C 
Psidium guajava L. Goiabeira Alim.Zooc. Árv. S / C, Crd 
Psidium sp Araçá Zooc. Árv. S 
NYCTAGINACEAE 

Neea oppositifolia R. et pav. João-mole Mad. Árv. S /Crp, C 
OPILIACEAE 
Agonandra brasiliensis Benth.& 
Hook. F. 

Pau-marfim Mad. Árv. S / C, FES 

OCHNACEAE 
Ouratea exasperma (St. Hil.) Baill. Pau-de-cobra Orn.Mad. Árv. S / MG, C 
ONAGRACEAE 
Ludwigia sp Cruz-de-malta Orn. Erva P 
ORCHIDACEAE 
Cyrtopodium palmifrons Rchb.f. & 
Warm. 

Orquídea Orn Epif.  

Oncidium sp Orquídea-de-solo Orn. Epíf.  
PIPERACEAE 
Piper aduncum L. Pimenta-longa Zooc. Arb. P / C 
Piper sp Dedo-de-urubú Zooc. Arb. P 
POACEAE 

Brachiaria sp Capim-braquiária Forr. Erva P 
Mellinis minutiflora Beauv. Capim-meloso Forr. Erva -- 
Olyra latifolia L. Taboquinha  Erva -- 
Pennisetum sp Capim-elefante Forr. Erva P 
PROTEACEAE 
Euplassa inaequalis (Pohl) Engl. Carvalho Mad. Árv S / MG, C 
Roupala montana Aubl. Carne-de-vaca Apic.mad Árv. S / MG, C 
RHAMNACEAE 
Rhamnidium elaeocarpus Reiss. Cafezinho, 

cabriteiro. 
Apic.mad.Zooc. Árv. P / MG, C, Crd 

RUBIACEAE 
Alibertia edulis (L.C. Rich.) A.Rich ex 
DC. 

Marmelada-de-
cachorro 

Alim.Zooc. Arv. P / MG, C 

Alibertia sp Marmelada  Arb. S 
Coussarea hydrangeaefolia Benth. & 
Hook 

Conduru, folha-de-
couro 

Apic.Orn.Mad. Árv. P / C, Crd 

Genipa americana L. Genipapo Alim.Zooc.Mad. Árv. S / Crd 
Guettarda viburnoides Cham. & 
Schltr. 

Angélica Zooc.Mad Árv. S / C, Crd 

Psychotria sp Cafezinho, erva-
gado 

Tox. Erva P / C 

Randia armata (Sw) DC Limãozinho, 
veludo-de-espinho 

Apic. Arb. S / FES 

Rudgea hydrangeaefolia Benth. & 
Hook. f. 

Chá-de-bugre, 
congonha 

Med.Zooc Árv. S / C, Crd, FES 

Rudgea virbunoides (Cham.) Benth. congonha Med. Zooc Árv. S / Crd 
Tocoyena formosa (Cham. Schl.) 
Schum. 

Genipapo-de-
cavalo 

Zooc.Mad. Árv. S / C 

RUTACEAE 

Fagara chiloperone Engl. Ex 
Chadat&Hassler. 

Cera-cozida Orn. Árv. S / C 

Zanthoxyllum rhoifolium Lam. Mamica-de-porca Apic.Mad Árv. S / Crd 
SAPINDACEAE 

Cupania vernalis Camb. Camboatá Apic.mad Árv. S / MG 
Dilodendron bipinnatum Radlk. Mulher-pobre, 

mamoninha 
Mad. Árv. S / FES 

Magonia pubescens St. Hil. Tingui Med.Mad Árv. S / C, Crd 
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Família / Nome Científico Nome Popular 
Uso Atual / 
Potencial 

Hábito 
Pos. Ecol./ 

Fitofisionomia 

Matayba guianensis Aubl. Assa-leitão Apic.Mad Árv. S / C, Crd 
Paulinia sp. Cipó-timbó Apic. Trep. S 
Serjania sp. Cipó-quina Apic. Trep. S 
SAPOTACEAE 

Chrysophyllum marginattum Hook.& 
Arn. 

Uvinha-vermelha Mad. Arv. S / C 

Chrysophyllum gonocarpum 
(Mart.&Eichl.) Eichl. 

Uvinha-da-mata Mad. Árv. S / MG 

Pouteria torta (Mart.) Radlk. Guapeva Mad. Árv. S / C 
Pouteria ramiflora (Mart.) Radlk. Abio-curriola Zooc.mad. Árv. S / MG, C 
SMILACACEAE 
Smilax sp Cipó-japecanga  Trep. S / C 
SOLANACEAE 
Solanum lycocarpum St.Hill. Lobeira Zooc. Arb. P / C 
STERCULIACEAE 
Guazuma ulmifolia Lam. Mutamba Zooc.Mad. Árv. P / MG, C, Crd 
STYRACACEAE 
Styrax ferrugineus Nees & Mart Laranjinha-do-

cerrado 
Apic.Mad.Orn. Árv. S / C 

Styrax guianensis A. DC. Laranjinha-do-
mato 

Apic.Mad. Árv. C / MG, C, MC 

TILIACEAE 
Apeiba tibourbou Aubl. Pente-de-macaco Mad. Árv. S / MG 
Luehea sp Açoita-cavalo Med.Orn. Árv. S / C, MC 
ULMACEAE 
Trema micrantha (L.) Blume. Candiúba Apic.Zooc. Árv. P / MG 
Celtis iguanaea (Jacq.) Sargent. Esporão-de-galo Apic.Zooc Árv. P / MG 
VERBENACEAE 

Aegiphylla sellowiana (Cham.) Macieira-branca Apic. Arb. S / C, MC 
VOCHYSIACEAE 
Callisthene major Mart. João-farinha Mad. Árv. S / C 
Qualea grandiflora Mart. Pau-terra-da- 

folha-larga 
Mad.Orn. Árv. S / C, Crd 

Qualea multiflora Mart. Pau-terra-
vermelho 

Mad.Orn. Árv. S / C, Crd 

Qualea parviflora Mart. Pau-terra da folha 
miúda 

Mad.Orn.Apic. Árv. S / C, Crd 

Vochysia rufa Mart. Pau-doce Med.Orn. Árv. S / C, Crd 
Vochysia tucanorum Mart. Pau-tucano Orn.Apic. Árv. P / C, Crd 

 

Uso atual/potencial: Alim=alimentícia; Apic=apícola; Forr=forrageira; Mad=madeireira; Med=medicinal; 

Oleif=oleífera; Orn=ornamental; Res=resinífera; tox=tóxica; Zooc=de interesse faunítico; Hábito ou 

porte: Arb=arbusto; Árv=arvore; Epif=epífita; Erva=erva; Sub=subarbusto; Trep=trepadeira; Pal= 

Palmeira, Posição ecológica: P=pioneira; S=secundária; C=climácica. Fitofisionomia: C=cerrado 

“Strictu sensu”, Crd=cerradão, Crp=Cerrado rupestre, FES= Floresta Estacional Semidecidual, 

MG=Mata de galeria, MC=Mata Ciliar. 

 

 

3.1.3.5 Unidades de Conservação co-localizadas 

As Unidades de Conservação (UC) constituem-se em alternativas para a 

conservação da diversidade biológica através de suas várias categorias distribuídas em dois 

grandes grupos no Brasil: as UCs de Proteção Integral (Reserva Biológica, Estação 

Ecológica, Parque Nacional, Refúgio da Vida Silvestre e Monumento Natural); e as UCs de 

Uso Sustentável (Área de Proteção Ambiental, Área de Relevante Interesse Ecológico, 

Floresta Nacional, Reserva Extrativista, Reserva de Fauna, Reserva de Desenvolvimento 
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Sustentável e Reserva Particular do Patrimônio Natural). 

O município de Teresópolis de Goiás está inserido em uma Unidade de Conservação 

a APA (Área de Proteção Ambiental) do João Leite que foi criada pelo Decreto Estadual nº 

5.704, de 27 de dezembro de 2002. O Decreto Estadual nº 5.845, de 10 de outubro de 2003, 

delimita a APA João Leite.  

Consta também a RPPN (Reserva Particular do Patrimônio Natural) Fazenda Santa 

Branca, criada pela Portaria n.17 de 17 de março de 2001, com área de 36,26 ha. 

Além da APA, está entre os limites do Parque Estadual Altamira de Moura Pacheco – 

PEAMP é uma unidade de conservação administrada pelo Estado de Goiás, criada pela Lei 

Estadual nº 11.878 em 30 de dezembro de 1992, com uma área de 3.183 hectares. 

Em maio de 1993, parte da área do Parque foi excluída para a implantação do 

Reservatório do Ribeirão João Leite, destinado a integrar o sistema de abastecimento 

público de água da Região Metropolitana de Goiânia, capital do Estado, reduzindo a área 

protegida para 2.132 hectares. 

Posteriormente, parte da área excluída pela formação do reservatório foi novamente 

transformada em unidade de conservação: o Parque Estadual do João Leite – PEJoL (Lei 

Estadual nº 18.462, de 9 de maio de 2014), com área de 2.832 hectares. 

Desta forma, os dois parques somam uma área contínua de 4.964 hectares, ocupada 

principalmente por Florestas Estacionais Semideciduais e Matas de Galeria, ecossistemas 

florestais que estão entre os mais devastados do mundo. 

Outra importante unidade de Conservação que dista 48,13 km do município de 

Teresópolis é a Floresta Nacional de Silvânia (FLONA), com uma área de 486,37 hectares, 

criada pela portaria nº 247 de 18 de julho de 2001, sendo uma importante reserva da 

fitofisionomia de cerrado. 

 

 

3.1.3.6 Espécies ameaçadas e/ou protegidas, endêmicas e raras 

A Lei nº 18.104, de 18 de julho de 2013, dispõe a respeito da proteção da vegetação 

nativa e institui a nova Política Florestal do Estado de Goiás. Desta forma, de acordo com o 

décimo objetivo que consta no Artigo 8º dessa Lei, é necessário “gestionar em prol da 

proteção das espécies vegetais raras ou ameaçadas de extinção”. Sendo assim, são 

protegidas pela nova Política Florestal de Goiás todas as espécies vegetais consideradas 

raras ou em ameaça de extinção. 

Não foram encontradas espécies raras, endêmicas e/ou ameaçadas no 

levantamento florístico realizado na área de estudo em questão. Foram observados algumas 

espécies que de acordo com o Artigo 16º da Portaria do IBAMA nº 113 de 29 de dezembro 

de 1995, “é proibido o corte e a comercialização do Pequizeiro (Caryocar sp.), além dos 
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barus (Dipteryx alata), aroeira (Myracrodruon urundeuva), angicos (Anadenanthera spp.s) e 

demais espécies protegidas por normas específicas, nas regiões Sul, Sudeste, Centro-

Oeste e Nordeste”. Portanto, os pequizeiros (Caryocar brasiliense) observados na área do 

presente estudo também se encontram protegidos. 

 

 

3.2 Fauna 

3.2.1 Considerações sobre o bioma Cerrado 

O Bioma Cerrado está localizado basicamente no Planalto Central do Brasil e ocorre 

em um gradiente de formas fisionômicas, dependendo do aspecto do substrato, 

profundidade, grau de saturação do solo e o efeito do fogo. Vale destacar que dos 2.000.000 

de Km² que o Cerrado ocupava no país, apenas 20% permanecem intocados e um total de 

aproximadamente 6% desta área estão protegidos por unidades de conservação (Galinkin 

2003). 

No Cerrado são válidas 837 espécies de aves (Silva 1995), 194 de mamíferos 

(Marinho-Filho et al. 2002), 136 de anfíbios (Bastos 2007), 184 de répteis (Colli et al. 2002) e 

780 espécies de peixes (Ribeiro 2004). No entanto, estes dados de diversidade já são 

comprovadamente maiores, pois desde estas últimas compilações quanto a riqueza de 

animais no bioma várias outras espécies já foram descritas. Devido a esta grande riqueza 

de sua biocenose e associado ao elevado grau de ameaça de destruição da fauna e flora, o 

cerrado é considerado um dos 25 “hotspots” mundiais (Myers et al. 2000). 

A fauna do cerrado está ligada diretamente ao desenvolvimento do substrato vegetal 

que se encontra presente em uma determinada região e tanto a fauna quanto a flora estão 

associadas e ecologicamente adaptadas às características da região hidrográfica em que se 

encontram. No bioma Cerrado, que ocorre dentro dos limites do Estado de Goiás, a 

diversidade biológica sofre bastante influência pela estacionalidade do clima frente às 

alterações que exerce sobre as florestas estacionais decíduas e semidecíduas, no lençol 

freático próximo à superfície e no volume de água nos corpos hídricos, imprimindo 

mudanças significativas nas respostas do meio biótico frente ao aumento da temperatura e 

dos índices pluviométricos, durante o período sazonal da chuva, ou diminuição da 

temperatura e dos índices pluviométricos, durante a seca. 

Assim como existe uma grande variedade de formas fitofisionômicas no Cerrado 

também existe uma grande variedade de animais que são diferentemente sensíveis quanto 

a alterações no ambiente natural. As áreas com alto grau de modificações, como o 

município de Teresópolis, apresentam uma situação faunística descaracterizada. Parte da 

cobertura vegetal vem sendo mudada ao longo da ocupação da região. Isso fez com que os 

grupos animais observáveis atualmente sejam representados por um número pequeno de 
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indivíduos.  

O conhecimento da fauna local, principalmente em áreas sobre forte atividade 

humana, tem sido cada vez mais importante para gerar respostas quanto ao potencial 

biótico e a resposta da fauna quanto ao uso e ocupação do solo por atividades humanas 

que alteram o ambiente localmente. Atualmente já se conhecem grupos de animais, que 

pelos seus comportamentos e ecologia dentro do micro-habitat, geram informações sobre o 

grau de alteração em que se encontra uma área. A estrutura das comunidades dos 

vertebrados terrestres dentro de cada ambiente e a condição destes de darem suporte à 

fauna, podem também indicar se o local ainda pode sustentar a vida silvestre ou se perecerá 

gradualmente se caso nenhuma intervenção for executada. 

O município de Teresópolis – GO que está dentro da microbacia do ribeirão João 

Leite, a próximo da barragem da Saneago – Saneamento de Goiás S/A para abastecimento 

público. Pelo uso e ocupação do solo histórico na região a vegetação nativa foi sendo 

substituída por pastagens e pequenas monoculturas. Atualmente são poucos os fragmentos 

vegetacionais nesta região, sendo que boa parte corresponde à faixa de preservação 

permanente do ribeirão João Leite, que mesmo está se encontra degrada em determinados 

pontos.  

Sem a cobertura vegetal que prove abrigo, locais de reprodução e o aporte de 

alimentos (folha, flores e frutos) para a fauna, esta vai lentamente se realocando para áreas 

mais propícias e, aquelas espécies que possuem capacidade restrita de deslocamento, 

como alguns anfíbios, répteis e pequenos mamíferos, vão se extinguindo no local com o 

tempo. O que se encontra hoje na área, em relação à fauna, são espécies generalistas que 

possuem grande capacidade de suportar alterações no meio ambiente, ou aquelas que têm 

aptidão natural por áreas abertas e conseguem se beneficiar em bordas de mata com 

pastagens.  

Observa-se que tanto em relação à flora quanto à fauna, a expansão urbana 

responderá por um impacto mais indireto do que direto, visto que a área destinada às 

possíveis expansões urbanas, já se encontram simplificada quanto suas paisagens naturais. 

Ainda na área do município os fragmentos representativos de vegetação não serão 

suprimidos resguardando assim a biota que já se utiliza deste local, sendo que com a 

delimitação destes locais como reservas para o município, os fragmentos florestais poderão 

até se estruturarem melhor quanto sua flora e fauna. 

 

 

3.2.2 Metodologia 

Para a caracterização dos anfíbios, répteis, aves e mamíferos foi vistoriada toda a 

área do município com enfoque nos maciços florestais remanescentes nas macrozonas: 
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Olaria-Fundão, Rosa-Grama e Macaquinhos-Maria-Paula, além das áreas de cultivo e 

alguns micro-habitats como cupinzeiros, serrapilheira, troncos e pedras. Ressalta-se que 

foram vistoriados os mesmos pontos de amostragem da flora. Outros dois ambientes 

diagnosticados durante as visitas à área foram a mata ciliar do Ribeirão João Leite em um 

transecto de 800 metros, e também todas as represas localizadas possíveis, naturais ou 

oriundas de represamento. 

Estes dois últimos locais avaliados estão bem próximas e poderão sinalizar os efeitos 

posteriores a uma possível expansão urbana. Ainda, para a caracterização faunística, foi 

feito entrevista aos moradores, onde pranchas com fotos de animais foram apresentadas 

para reduzir erros quanto às classificações taxonômicas de acordo com os nomes comuns 

das espécies, que podem variar muito. 

Ressalta-se que foram comparados também estudos do Plano de Manejo da APA do 

João Leite e estudos de fauna na região, principalmente comparados com estudos do 

PEAMP (Parque Altamira de Moura Pacheco). 

 

 

3.2.3 Resultados 

3.2.3.1  Avifauna 

O grupo faunístico mais bem representado nas três Macrozonas: Olaria-Fundão, 

Rosa-Grama e Macaquinhos-Maria-Paula, avaliada é o das aves, exatamente pela 

capacidade de deslocamento (vôo) e capacidade de explorar o meio, sendo encontrado 

mais espécies com hábitos alimentares insetívoros, onívoros e granívoros. Como as aves 

podem se reproduzir e formar seus ninhos em locais mais distantes daqueles em que se 

alimentam ou se deslocam durante o dia, este grupo pode se utilizar de uma grande 

quantidade de locais e serem vistas em ambientes mais alterados, além de serem os mais 

biodiversos em relação aos vertebrados terrestres no cerrado. Foram diagnosticadas 69 

aves pertencentes a 34 famílias e 16 ordens durante visitas a campo na área do município 

de Teresópolis utilizando-se apenas de binóculos e documentação por zoofonia (Quadro 3-

4).  

 

Quadro 3-4: Espécies de aves encontradas em visitas a campo no município de Teresópolis nas três 
Macrozonas Rosa-Grama, Olaria-Fundão e Macrozona Macaquinhos-Maria Paula. 

TÁXON GUILDA  NOME COMUM 

Ordem Tinamiformes    
Família Tinamidae    
Crypturellus parvirostris (Wagler, 1827) FR  Inhambu-chororó 
Nothura maculosa (Temminck, 1815) FR  Codorna-amarela 
Crypturellus sp. FR  Codorna 
Rhynchotus rufescens (Temminck, 1815) FR  Perdiz 
Ordem Pelecaniformes    
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TÁXON GUILDA  NOME COMUM 

Família Phalacrocoracidae    
Phalacrocorax brasilianus (Gmelin, 1789) CA  Biguá 
Butorides striatus CA  Socozinho 
Ordem Ciconiiformes    
Família Threskiornithidae    
Theristicus caudatus (Boddaert, 1783) ON  Curicaca 
Ordem Cathartiformes    
Família Cathartidae    
Coragyps atratus (Bechstein, 1793) NE  Urubu-de-cabeça-preta 
Ordem Falconiformes    
Família Accipitridae    
Accipiter sp. CA  Gavião-pega-pinto 
Ictnia plumbea CA  Sovi 
Família Falconidae    
Caracara plancus (Miller, 1777) ON  Caracará 
Falco sparverius (Linnaeus, 1758) CA  Quiriquiri 
Milvago chimachima (Vieillot, 1816) ON  Carrapateiro 
Ordem Gruiformes    
Família Cariamidae    
Cariama cristata (Linnaeus, 1766) ON  Seriema 
Ordem Charadriiformes    
Família Charadriidae    
Vanellus chilensis (Molina, 1782) ON  Quero-quero 
Ordem Columbiformes    
Família Columbidae    
Columba livia (Gmelin, 1789) ON  Pombo-doméstico 
Columbina squammata (Lesson, 1831) GR  Fogo-apagou 
Columbina sp. GR  Rolinha 
Columbina talpacoti (Temminck, 1811) GR  Rolinha-roxa 
Leptotila rufaxilla (Richard & Bernard, 1792) GR  Juriti-gemedeira 
Patagioenas cayennensis (Bonnaterre, 1792) GR  Pomba-galega 
Patagioenas picazuro (Temminck, 1813) GR  Pombão 
Zenaida auriculata (Des Murs, 1847) GR  Pomba-de-bando 
Ordem Psittaciformes    
Família Psittacidae    
Aratinga aurea (Gmelin, 1788) FR  Periquito-rei 
Aratinga leucophthalma (Statius Muller, 1776) FR  Periquitão-maracanã 
Brotogeris chiriri (Vieillot, 1818) FR  Periquito-de-encontro-amarelo 
Ordem Cuculiformes    
Família Cuculidae    
Crotophaga ani (Linnaeus, 1758) ON  Anu-preto 
Guira guira (Gmelin, 1788) ON  Anu-branco 
Ordem Strigiformes    
Família Tytonidae    
Tyto alba (Scopoli, 1769) CA  Coruja-da-igreja 
Família Strigidae    
Athene cunicularia (Molina, 1782) CA  Coruja-buraqueira 
Ordem Caprimulgiformes    
Família Caprimulgidae    
Podager nacunda (Vieillot, 1817) IN  Corucão 
Ordem Apodiformes    
Família Trochilidae    
SubFamília Trochilinae    
Amazilia fimbriata (Gmelin, 1788) NC  Beija-flor-de-garganta-verde 
Amazilia versicolor (Vieillot, 1818) NC  Beija-flor-de-banda-branca 
Eupetomena macroura (Gmelin, 1788) NC  Beija-flor-tesoura 
Thalurania furcata (Gmelin, 1788) NC  Beija-flor-tesoura-verde 
Ordem Galbuliformes    
Família Bucconidae    
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TÁXON GUILDA  NOME COMUM 

Monasa nigrifrons (Spix, 1824) IN  Chora-chuva-preto 
Ordem Piciformes    
Família Ramphastidae    
Ramphastos toco (Statius Muller, 1776) ON  Tucanuçu 
Família Picidae    
Colaptes melanochloros (Gmelin, 1788) IN  Pica-pau-verde-barrado 
Ordem Passeriformes    
Família Thamnophilidae    
Thamnophilus doliatus (Linnaeus, 1764) IN  Choca-barrada 
Família Furnariidae    
Furnarius rufus (Gmelin, 1788) IN  João-de-barro 
Xenops rutilans (Temminck, 1821) IN  Bico-virado-carijó 
Família Dendrocolaptidae    
Campylorhamphus trochilirostris (Lichtenstein, 
1820) 

IN  Arapaçu-beija-flor 

Família Tyrannidae    
Elaenia chiriquensis (Lawrence, 1865) IN  Chibum 
Machetornis rixosa (Vieillot, 1819) IN  Suiriri-cavaleiro 
Megarynchus pitangua (Linnaeus, 1766) ON  Neinei 
Myiarchus ferox (Gmelin, 1789) ON  Maria-cavaleira 

Myiozetetes cayanensis (Linnaeus, 1766) ON  
Bentevizinho-de-asa-
ferrugínea 

Pitangus sulphuratus (Linnaeus, 1766) ON  Bem-te-vi 
Todirostrum cinereum (Linnaeus, 1766) IN  Ferreirinho-relógio 
Tyrannus melancholicus Vieillot, 1819 IN  Suiriri 
Família Hirundinidae    
Stelgidopteryx ruficollis (Vieillot, 1817) ON  Andorinha-serradora 
Família Troglodytidae    
Troglodytes musculus (Naumann, 1823) IN  Cambaxirra 
Família Donacobiidae    
Donacobius atricapilla (Linnaeus, 1766) ON  Japacanim 
Família Polioptilidae    
Polioptila dumicola (Vieillot, 1817) IN  Relógio 
Família Turdidae    
Turdus amaurochalinus (Cabanis, 1850) FR  Sabiá-poca 
Família Coerebidae    
Coereba flaveola (Linnaeus, 1758) IN  Cambacica 
Família Mimidae    
Mimus saturninus (Lichtenstein, 1823) IN  Sabiá-do-campo 
Família Thraupidae    
Dacnis cayana (Linnaeus, 1766) FR  Saí-azul 
Nemosia pileata (Boddaert, 1783) FR  Saíra-de-chapéu-preto 
Tangara cayana (Linnaeus, 1766) FR  Saíra-amarelo 
Tersina viridis (Illiger, 1811) FR  Saí-andorinha 
Thraupis sayaca (Linnaeus, 1766) FR  Sanhaço-azul 
Família Fringillidae    
Euphonia chlorotica (Linnaeus, 1766) FR  Fi-Fi-verdadeiro 
Euphonia violacea (Linnaeus, 1758) FR  Gaturamo-verdadeiro 
Família Emberizidae    
Ammodramus humeralis (Bosc, 1792) IN  Tico-tico-do-campo 
Coryphospingus cucullatus (Statius Muller, 1776) ON  Tico-tico-rei 
Sicalis flaveola (Linnaeus, 1766) ON  Canário-da-terra 
Volatinia jacarina (Linnaeus, 1766) ON  Tiziu 
Família Icteridae    
Gnorimopsar chopi (Vieillot, 1819) ON  Graúna 
Icterus cayanensis (Linnaeus, 1766) ON  Encontro-amarelo 
Família Passeridae    
Passer domesticus (Linnaeus, 1758) ON  Pardal 
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Legenda: Quanto à guildas alimentares: IN – Insetívoro; ON – Onívoro; FR – Frugívoro; NE – 
Necrófago; CA – Carnívoro; GR – Granívoro e NC – Nectarívoro. 

 

 

Assim como já comentado, as aves possuem boa capacidade de dispersão, além do 

que muitas espécies insetívoras e granívoras podem se beneficiar de alguns ambientes 

alterados pela presença de grãos ou insetos em maior quantidade do que em ambientes 

naturais bem estruturados ecologicamente. Das espécies relacionadas nota-se a presença 

de algumas com hábitos alimentares frugívoros como, por exemplo, Dacnis cayana, 

Nemosia pileata, Tersina viridis (Famíla Thraupidae), Euphonia spp. (Família Fringillidae), 

Aratinga spp. e  Brotogeris chiriri  (Família Psittacidae), o que demonstra que os 

remanescentes florestais das três Macrozonas (Olaria-Fundão, Rosa-Grama e 

Macaquinhos-Maria-Paula) ainda resguardam espécies vegetais que favorecem as aves que 

comem frutos. Este grupo de aves é importantíssimo para sucessão ecológica de 

ambientes, pois são dispersores de sementes, podendo acelerar a recuperação de áreas 

degradadas. 

Dois importantes fatores que beneficiam a avifauna local, além dos remanescentes 

florestais dentro da área do município de Teresópolis, são a proximidade com as matas 

ciliares do ribeirão João Leite e a existência de uma Unidade de Conservação de Proteção 

Integral, o Parque Estadual Altamiro de Moura Pacheco – PEAMP, onde sua área mais 

próxima, em relação aos limites do parque, não ultrapassa 8 km de distância em linha reta 

(Fotos 3-7 e 3-8). 

 

  

Foto 3-7: Algumas das espécies registradas Ictnia plumbea (sovi) e Aratinga leucophthalmus 
(Maritaca). 
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Foto 3-8: Algumas das espécies registradas Euphonia chlorotica (vivi) e Butorides striatus 
(socozinho). 

 

3.2.3.2 Herpetofauna 

3.2.3.2.1 Anfíbios 

Outros grupos podem ser observados em populações menores e/ou restritas a 

porções específicas do ambiente analisado, como por exemplo, os anfíbios anuros que não 

possuem a capacidade de realizar grandes deslocamentos por terra e que na sua grande 

maioria são intimamente ligados a ambientes bastante úmidos como brejos e represas. 

Estes foram bastante representativos nas matas ciliares do ribeirão João Leite e na represa 

avaliada. Todos os ambientes vistoriados, para este grupo taxonômico, foram através de 

busca ativa, verificação de micro-habitats e confirmação por vocalização. 

Desta forma foram identificados 12 anfíbios que pertencem a 4 famílias e 1 ordem 

(Quadro 2-5). Só foram encontradas espécies da ordem anura, que são os sapos, rãs e 

pererecas. Apesar disto na região é comprovada a ocorrência da ordem Gymnophiona, 

família Caeciliidae que são os anfíbios ápodos (sem patas) conhecidos como cobras-cegas, 

pois foram encontradas em levantamentos de pesquisa científica no PEAMP. São de difícil 

encontro na natureza, pois têm hábitos fossoriais. 

 

 

Quadro 3-5: Espécies de anfíbios encontrados em visitas a campo nas áreas avaliadas. 

TÁXON GUILDA NOME COMUM 

Classe Amphibia   

Família Bufonidae   

Rhinella schneideri (Werner, 1894) IN Sapo-cururu 

Família Hylidae   

Dendropsophus minutus (Peters, 1872) IN Pererequinha 

Hypsiboas albopunctatus (Spix, 1824) IN Perereca 

Hypsiboas lundii (Burmeister, 1856) IN Perereca-da-mata 

Hypsiboas raniceps (Cope, 1862) IN Perereca 

Hypsiboas multifasciatus (Günther, 1859"1858") IN Perereca 

Scinax fuscovarius (A. Lutz, 1925) IN Perereca-de-banheiro 

Scinax nebulosus (Spix, 1824) IN Pererequinha 
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TÁXON GUILDA NOME COMUM 

Família Leptodactylidae   

Leptodactylus fuscus (Schneider, 1799) IN Rã-assoviadora 

Leptodactylus latrans (Linnaeus, 1758) IN-CA Rã-manteiga 

Leptodactylus petersii (Steindachner, 1864) IN Rã 

Família Strabomantidae   

Barycholos ternetzi (E) (Miranda Ribeiro, 1937) IN Rãzinha-do-chão-da-mata 

Legenda: Quanto as guildas alimentares: IN – Insetívoro; e CA – Carnívoro. 

 

As espécies Hypsiboas lundii, Hypsiboas raniceps, Barycholos ternetzi e Rhinella 

schneideri foram vistas dentro dos fragmentos florestais. As duas pererecas do gênero 

Hypsiboas, citadas acima, foram encontradas através de perseguição na direção do canto, 

até serem visualizadas. Excetuando a espécie de Barycholos ternetzi, todo o restante dos 

11 anfíbios, também foram encontradas nas matas ciliares e represas, demonstrando a 

importância da manutenção destes ambientes quando se diz respeito na conservação de 

espécies da ordem anura (Foto 3-9).  

 
 
Foto 3-9: Hypsiboas albopunctatus fotografada nas bordas da represa avaliada e Leptodactylus 
petersii  fotografada na vegetação aquática da represa avaliada. 

 

 

Foto 3-10: Anfíbios comuns registrados: Scinax fuscovarius (perereca), Pseudopaludicola sp.(rã). 
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Foto 3-11: Anfíbios comuns registrados: Trachycephalus venulosus (perereca verde) e Barycholos 
ternetzi (sapinho do brejo). 

Apesar de bem alterada toda a região de estudo, era esperada uma riqueza de 

anfíbios bem maior do que a diagnosticada na área do município de Teresópolis. Na sua 

grande maioria, os anuros são pequenos, se alimentam de invertebrados, que são 

abundantes em todos os locais, e os anfíbios não necessitam de grandes áreas de vida, 

pois podem se esconder facilmente (sob o solo, pedras, moitas de capim, cupinzeiros, 

troncos, cascas de árvores, serrapilheira) e reproduzir até mesmo em poças d’água (Figuras 

3-10 e 3-11).  

É evidente que ocorrem exceções entre as espécies, pois existem aquelas mais 

especialistas quanto sua alimentação e dependentes de habitats mais preservados para 

sobreviverem. Apesar de ter sido encontrada uma espécie endêmica do bioma Cerrado, o 

Barycholos ternetzi, as espécies diagnosticadas neste estudo são todas muito comuns por 

todo o bioma e se adaptam bem à ambientes alterados, necessitando de pouco para 

poderem sobreviver no ambiente.  

 

3.2.3.2.2 Répteis 

Os répteis compreendem animais conhecidos popularmente como tartarugas, 

tracajás, cágados, jabotis (Quelônios); lagartos, serpentes e anfisbenideos (Squamatas) e 

jacarés (Crocodylia), todos agrupados na classe Reptilia. Dentre as classes de vertebrados, 

esta é uma das mais difíceis de inventariar por possuírem, na maioria dos seus 

representantes, animais secretivos, fossoriais e muitos de deslocamento entre a 

serrapilheira ou de hábitos noturnos. Outro fator que os tornam de difícil amostragem nos 

ambientes naturais são a capacidade de ficarem entocados durante algum tempo e não 

serem tão abundantes em locais mais específicos, como os anfíbios em regiões úmidas.  

Através de varredura e busca ativa, tanto durante o dia quanto durante a noite, na 

área do município de Teresópolis, na represa e mata ciliar do ribeirão João Leite e através 



91 
 

de entrevista foram caracterizados 8 répteis que pertencem a 6 famílias e 3 sub-ordens, 

todas dentro da ordem Squamata (Quadro 2-6).  

 

Quadro 3-6: Espécies de répteis encontrados em visitas a campo nas áreas avaliadas. 

TÁXON GUILDA NOME COMUM 

Classe Reptilia   

Ordem Squamata   

Subordem Anfisbaenia   

Família Amphisbaenidae   

Amphisbaena sp. IN - CA Cobra-duas-cabeças 

Subordem Lacertilia ou Sauria   

Família Teiidae   

Ameiva ameiva (Linnaeus, 1758) IN Calango-verde 

Família Tropiduridae   

Tropidurus itambere (Rodrigues, 1987) IN Calango 

Subordem Serpentes ou Ophidia   

Família Boidae   

Boa constrictor (Linnaeus, 1758) CA Jiboia 

Família Colubridae   

Philodryas olfersii (Lichtenstein, 1823) CA Cobra-cipó-verde 

Mastigodryas bifossatus (Raddi, 1820) CA Jaracuçu 

Família Viperidae   

Caudisona durissa (Linnaeus, 1758) CA Cascavel 

Bothrops moojeni (Hoge, 1966) CA Jararaca 

Legenda: Quanto as guildas alimentares: IN – Insetívoro; e CA – Carnívoro. 

 

 

As duas espécies mais comuns na área de estudo foram o calango-verde, Ameiva 

ameiva, e o calango-de-pedra, Tropidurus itambere (Foto 3-12), que são justamente 

espécies com ampla plasticidade alimentar e são generalistas se aproveitando de itens 

alimentares que se apresentarem mais abundantes ou fáceis de serem capturados. Além da 

pouca restrição quanto à alimentação ainda são animais típicos do bioma Cerrado de áreas 

abertas com intensa incidência solar. Neste caso são até favorecidos em ambientes 

antrópicos, como os de pastagens, onde podem aumentar muito suas populações em 

decorrência de boas condições de vida (alimento, abrigo e reprodução) e pequena 

quantidade de predadores naturais. 
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Foto 3-12: Espécies de lagarto Tropidurus itambere (lagarto). 

 

 

Foi diagnosticada também a presença de duas espécies de serpentes que são 

peçonhentas a cascável, Caudisona durissa, e a jararaca, Bothrops moojeni. Essas 

espécies são comumente encontradas em sedes de fazendas e retiros em zonas rurais, pois 

se aproximam destes lugares em busca de alimento e abrigo. Como são mais 

independentes da água para sobreviver encontram em entulhos, lixos, restos de construção 

e outros ambientes semelhantes um local de refúgio e também alimento, como ratos que 

fazem seus ninhos e se escondem nestes locais.  

Este é um fato preocupante uma vez que a expansão urbana desordenada, se caso 

não houver a preocupação para evitar a manutenção destes tipos de ambientes e também 

os procedimentos seguros para manusear entulhos, limpar baias e restos vegetais 

armazenados para alimentação dos animais de exposição, acidentes poderão ocorrer com 

visitantes ou funcionários.  

No Estado de Goiás só existem três grupos de serpentes que podem causar 

acidentes ofídicos em seres humanos, podendo levar ao óbito. São as jararacas (Bothrops e 

Bothropoides), as corais-verdadeiras (Micrurus) e a cascável (Caudisona durissa). As corais-

verdadeiras dificilmente são encontradas na natureza e muito menos em locais 

antropizados. A maioria dos encontros referenciados como de corais-verdadeiras por leigos 

diz respeito a espécies inofensivas de serpentes que mimetizam o padrão de coloração das 

verdadeiras, assim como o exemplar encontrado em campo de cobra coral falsa (Oxyrhopus 

trigeminus), na Macrozona Macaquinhos-Maria-Paula próxima da RPPN Fazenda Santa 

Branca (Figura 3-13).  

 



93 
 

 

Foto 3-13: Cobra coral falsa (Oxyrhopus trigeminus) 

 

Desta forma a preocupação, quanto aos répteis, na área do município de 

Teresópolis, durante as fases de expansão urbana diz respeito a acidentes botrópicos 

(jararacas) e crotálicos (cascavel). Em Goiânia o centro especializado e de referência 

contendo os soros-antiofídicos contra acidentes envolvendo animais peçonhentos é o 

Hospital de Doenças Tropicais – HDT, sendo que a medida de socorro às vítimas é 

basicamente manter a pessoa calma com o membro atingido para cima e encaminhá-la 

urgentemente ao HDT ou posto de saúde mais próximo.  

Outras espécies de serpentes, ou mesmo de répteis, podem ser encontradas no 

município pela proximidade com as matas ciliares do Ribeirão João Leite e pelos fragmentos 

florestais que ainda existem na área, mas nenhuma é capaz de causar envenenamento 

grave em seres humanos, a não ser as citadas acima. 

 

3.2.3.2.3 Mastofauna 

O último grupo restante de vertebrados terrestres que ocorre na área de estudo é o 

da mastofauna. Apesar do conhecimento de mamíferos, excetuando o grupo dos pequenos 

roedores e morcegos, ser um dos mais consolidados dentre os vertebrados terrestres no 

bioma Cerrado, alguns fatores dificultam os estudos destes animais, tais como: pequenas 

populações, áreas de vida relativamente grandes, hábitos peculiares sendo noturnos ou 

crepusculares, ou mesmo por serem mais ariscos.  

São os mamíferos também, principalmente aqueles de maior porte ou aqueles da 

ordem dos carnívoros, que mais sofrem com as alterações antrópicas nos ambientes 

naturais pela destruição dos habitats, queimadas e a caça.  Estes precisam de grandes 

áreas de vida, dependem de itens alimentares específicos e têm naturalmente populações 

reduzidas, por estarem no topo da cadeia alimentar.  
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Na área de estudo foram caracterizadas 15 espécies de mamíferos representando 11 

famílias e 8 ordens (Quadro 3-7). Os mamíferos se relacionam muito com a vegetação à 

qual estão adaptados, logo, numa região como a de Teresópolis, com pouca diversidade de 

habitats naturais, algumas espécies são avistadas apenas eventualmente como o veado 

(Mazama sp.), e outras só raríssimas vezes, como o tatu-galinha (Dasypus novemcinctus), 

conforme entrevista com moradores da região.  

 

Quadro 3-7: Espécies de mamíferos encontrados em visitas a campo nas áreas avaliadas. 

TÁXON  NOME COMUM GUILDA 

Ordem Carnivora    

Família Canidae    

Lycalopex vetulus (Lund 1842)  Rapozinha IN-ON 

Família Procyonidae    

Nasua nasua (Linnaeus 1766)  Quati IN-FR-NE 

Ordem Artiodactyla    

Família Cervidae    

Mazama sp.  Veado HE-FR 

Ordem Cingulata    

Família Dasypodidae    

Dasypus novemcinctus (Linnaeus 1758)  Tatu-galinha IN-ON-NE 

Euphractus sexcinctus (Linnaeus 1758)  Tatu-peba IN-CA-NE 

Ordem Didelphimorphia    

Família Didelphidae    

Didelphis albiventris (Lund 1840)  Saruê / Gambá FR-ON 

Ordem Lagomorpha    

Família Lepoidae    

Silvilagus brasiliensis (Linnaeus 1758)  Coelho HE 

Ordem Primates    

Família Cebidae    

Callithrix penicillata (É. Geoffroy 1812)  Sagui FR-IN-NC 

Cebus libidinosus (Spix 1823)  Macaco-prego ON 

Ordem Rodentia    

Família Caviidae    

Galea spixii (Wagler 1831)  Preá FR 

Hydrochoerus hydrochaeris (Linnaeus 1766)  Capivara HE 

Família Cuniculidae    

Cuniculus paca (Linnaeus 1758)  Paca FR 

Família Cricetidae    

Orizomys sp.  Rato-do-mato FR-GR 

Ordem Chiroptera    

Família Phyllostomidae    

Carollia perspicillata (Linnaeus 1758)  Morcego FR 

Sturnira lilium (E. Geoffroy 1810)  Morcego FR 

Legenda: Quanto as guildas alimentares: IN – Insetívoro; ON – Onívoro; FR – Frugívoro; HE – 
Herbívoro; CA – Carnívoro; GR – Granívoro, NC – Nectarívoro, e NE – Necrófago. 

 

 

Durante as vistorias em campo, com a avaliação das áreas de estudo, foram 

avistados três indivíduos de quatis (Nasua nasua) entremeio aos galhos de árvores nativas 

(Foto 3-14). Outros mamíferos avistados foram um bando de macacos-prego, Cebus 

libidinosus, o gambá, Didelphis albiventris, a raposinha, Lycalopex vetulus, o cachorro 

vinagre (Cerdocyon thous – Foto 3-15) e o sagüi, Callithrix penicillata e meleta 
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(Myrmecophaga trydactylla – Foto 3-16). 

Através dos vestígios como fuçados, fezes e pegadas é possível a identificação dos 

mamíferos, sendo muitas vezes o único recurso disponível para detectar sua presença em 

campo. As pegadas são os sinais mais encontrados e de interpretação mais confiável, 

podendo inclusive ser utilizadas para estudos de ecologia e inventários faunísticos  

(BECKER; DALPONTE, 1999).   

Com a utilização do método da interpretação de vestígios foram caracterizadas as 

espécies de coelho, Silvilagus brasiliensis, capivara, Hydrochaeris hydrochaeris, paca, 

Cuniculus paca, preá, Galea spixii, e um rato-do-mato, Orizomys sp., que também foi 

avistado permitindo a identificação do gênero. 

 

Foto 3-14: Registro fotográfico de quatis (Nasua nasua) encontrados em galhos de árvores nativas 
do remanescente florestal. 

 

 

Foto 3-15: Mamíferos registrados nas Macrozonas Olaria – Fundão e Rosa/Grama. Cerdocyon thous 
(cachorro vinagre). 
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Foto 3-16: Mamíferos registrados nas Macrozonas Olaria – Fundão e Rosa/Grama tamanduá meleta 
(Myrmecophaga trydactylla). 

Apesar da pequena riqueza de espécies de mamíferos inventariados, o que é 

justificável pelo já atual grau de degradação do local, a área do município de Teresópolis de 

Goiás está bem próxima e virtualmente conectada a dois ambientes muito propícios à 

ocorrência e circulação dos mamíferos, assim como o de outros vertebrados. Estes 

ambientes são a mata ciliar do Ribeirão João Leite que se estende até o Parque Estadual 

Altamiro de Moura Pacheco – PEAMP, uma unidade de conservação de proteção integral. 

Esta via de circulação de mamíferos, e também de outros vertebrados, pela margem 

esquerda do ribeirão, está interrompida, em alguns pontos, pela degradação da mata ciliar 

até a margem do ribeirão.  

Estudos faunísticos realizados no PEAMP e áreas do entorno para elaboração do 

Plano de Manejo Fase 2 do Parque relatam uma riqueza de 496 vertebrados terrestres 

sendo 42 anfíbios, 55 répteis, 308 aves e 91 mamíferos. Já para os peixes são confirmados 

76 espécies ocorrentes no ribeirão João Leite e pequenos tributários de cabeceira, com 

espécies de interesse comercial na venda para consumo e na pesca esportiva. Toda esta 

região do PEAMP e seu entorno compartilha de uma fauna bem semelhante 

(SEMARH/ITCO 2007), sendo que a área do município de Teresópolis se encontra dentro 

desta zona recebendo diferentes grupos de vertebrados e contribuindo para o aumento das 

populações e variedade genética. 

Apesar de bem próxima da drenagem do Ribeirão João Leite, a área urbana 

município de Teresópolis não avança sobre a faixa de preservação permanente (APP) do 

ribeirão e não apresenta nenhum corpo d’água e seu interior. Desta forma não responde a 

nenhum impacto direto sobre a fauna de peixes ou organismos aquáticos. No entanto, da 

Sede do Município até a barragem, pelo curso do ribeirão, são mais ou menos 6,5 km de 

distância. Este trecho pode ser considerado de importância elevada para o monitoramento 

de peixes quanto aos efeitos da construção da barragem no ribeirão João Leite.  
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Apesar da proximidade com uma unidade de conservação de relevância estadual, o 

município de Teresópolis de Goiás já se encontrava em processo de antropização 

anteriormente à instituição da UC. Apesar do avanço das áreas urbanas nesta região, o 

município estagnou neste quesito, devido às restrições impostas pela APA João Leite.  

Outro fator importante que vinha causando impactos indiretos sobre a fauna no local 

foi a construção da barragem no João Leite. Desta forma, a fauna caracterizada no 

município de Teresópolis de Goiás, não apresentou nenhum incremento quando se compara 

por exemplo com o estudo de fauna do Plano de Manejo da APA João Leite, somente o que 

de fato era esperado para o local, composto por pastagem e pequenas plantações com 

rotações de culturas, e poucas áreas verdes. As únicas vantagens para a fauna local são as 

matas ciliares de algumas drenagens como o córrego do Rosa, córrego Maria-Paula e Olaria 

e alguns fragmentos de florestas estacionais e o cerrado propriamente dito.  

3.3 Prognóstico 

O município está inserido em uma Área de Proteção Ambiental (APA) do Ribeirão 

João Leite, e por esse motivo encontra-se enquadrada com uma série de restrições 

ambientais impostas pelo Plano de Manejo da APA do João Leite. 

O diagnóstico aqui desenvolvido foi dividido e analisado de acordo com o mapa de 

regionalização do Município ao qual foi proposto, neste estudo, em três Macrozonas, sendo 

elas: Rosa-Grama, Macaquinhos-Maria-Paula e Olaria Fundão. 

Esta divisão facilitou o diagnóstico e consequentemente a indicação de diretrizes 

para identificação de deficiências e possíveis melhorias quanto ao meio biótico, comparando 

com o estudo do Plano de Manejo da APA do João Leite e outros pertinentes. 

De acordo com os dados levantados, em relação as matas ciliares e de galeria dos 

cursos d’água, estas não apresentam a largura mínima exigida por lei e impostas pelo Plano 

de Manejo, que é de 30 metros e as nascentes de 50 m de raio, em praticamente todas as 

macrozonas vistoriadas e também na área urbana do município. 

Mesmo estando dentro de uma Unidade de Conservação os programas propostos 

por ela, são de pouca monta e pouco efetivos até o presente momento, principalmente em 

se tratando da execução dos programas descritos nos itens 12.1.2. - Subprograma de 

monitoramento ambiental, 12.2.1 - Subprograma de Educação Ambiental e 12.2.2 - 

Subprograma de Proteção e Manejo, do Plano de Manejo da APA do João Leite., que visam 

o conhecimento, e a execução de projetos de reflorestamento dessas áreas com espécies 

nativas.  

Em relação à criação de corredores ecológicos e proteções de fragmentos naturais 

presentes no município de Teresópolis – GO, não foram implantados programas eficazes na 

criação desses corredores. Os fragmentos encontrados das fitofisionomias de Florestas 

Estacionais, Matas Ciliares e de Galeria e também de cerrado propriamente dito, estão 
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preservados geralmente sob a forma de Reserva legal, apesar disso, encontram-se 

desconectados em sua maioria, em processos de degradação com a presença de espécies 

invasoras como o capim braquiária (Brachiaria spp), além de lianas e cipós que atrapalham 

a sucessão ecológica das espécies e consequentemente o desenvolvimento desses 

fragmentos. 

Em relação à arborização urbana do município, esta se encontra deficiente e a 

biodiversidade de espécies plantadas é muito pequena e/ou exótica. Espécies inadequadas 

como a munguba é comum nos canteiros e praças centrais. Deve-se portanto elaborar um 

Plano Diretor de Arborização Urbana, com a indicação de espécies apropriadas, para a 

correta arborização do município aliando técnicas paisagísticas de conservação e proteção 

de espécies nativas. 

No diagnóstico da fauna, comparando-o com estudos realizados na região, como a 

vegetação, não houve incremento e nem melhorias pelo verificadas pelo presente 

diagnóstico. Estudos faunísticos do município devem ser realizados para compor um banco 

de dados, que poderá confirmar a ocorrência de endemismos e a composição de espécies 

bioindicadoras de qualidade ambiental, raras e ameaçadas de extinção. 

Num contexto geral algumas ações devem ser tomadas para a melhoria ambiental do 

meio biótico (flora e fauna). Com a correta execução destas, o município tenderá a planejar 

e elaborar projetos de expansão urbana, aliando ao desenvolvimento sustentável conforme 

preceitos do Plano de Manejo da APA do João Leite. São elas: 

 Conhecer e aprofundar os estudos de fauna e flora do Município por pelo 

menos 02 anos, para se obter o real conhecimento da biodiversidade local, 

sendo assim, ações de conservação e preservação das espécies levantadas, 

serão específicas e efetivas pelo conhecimento gerado por este estudo; 

 Elaborar e executar, em conjunto com a população local, programas de 

reflorestamentos das APP’s (Áreas de Preservação Permanente) dos cursos 

d’água da região, com o plantio de espécies nativas e demarcação da largura 

das matas ciliares e de galeria nas suas propriedades, com no mínimo 30 

metros e nascentes com  raio de 50, o que é exigido por Lei, através de 

programas de Educação Ambiental em parcerias com o governo do Estado , 

ONGS e Universidades, e que devem obedecer os critérios do mapa de 

Prováveis Corredores Ecológicos (Figura 3-3) que podem ser integrados ao 

programa como a execução deplantios nas possíveis áreas, e a formação de 

corredores ecológicos; 

 Elaborar e executar Programas de Manejo de Fauna, de acordo com o 

conhecimento adquirido pelo estudo de biodiversidade do Município. Além 

dos programas de Manejo, devem ser abordados no programa de Educação 
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Ambiental com a população local, a ocorrência dos atropelamentos de fauna 

silvestre, acidentes com animais peçonhentos, eliminação da prática de 

pesca predatória nos cursos d’água da região, eliminação de caça à grandes 

mamíferos, entre outros. 

 

Nas Macrozonas Olaria-Fundão e Rosa-Grama, de acordo com o mapa de 

fragilidades ambientais elaborado a partir dos estudos de caracterização dos meios físico e 

bíótico, existem áreas sensíveis que não poderão compor o quadro de áreas para expansão 

da ocupação no município, pois impactos acentuados poderão ocorrer na fauna e flora, com 

a perda de habitats e vegetação, além de perda de solo (vide Mapa de Sensibilidade 

Ambiental – Figura 4-5). 
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Figura 3-3: Mapa de possíveis corredores ecológicos para o município de Teresópois -GO. 
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4 MAPEAMENTO DAS ÁREAS AMBIENTALMENTE SENSÍVEIS 

4.1 Metodologia 

Para o mapeamento das áreas ambientalmente sensíveis, foi necessário organizar 

uma base de dados geograficamente referenciados do município de Terezópolis de Goiás. 

Essa base de dados foi composta por dados cartográficos tais como limites políticos, 

localizações, perímetros urbanizados e uso e ocupação do solo; dados de hidrografia, tais 

como rios, lagos, lagoas, reservatórios e bacias hidrográficas; dados de infraestrutura, tais 

como malha rodoviária, local de captação de água para abastecimento municipal, local para 

disposição de resíduos sólidos, linhas de transmissão de energia elétrica, entre outros; 

dados do meio físico, tais como altimetria, geologia, geomorfologia, pedologia, vegetação, 

entre outros adquiridos no desenvolvimentos dos estudos ora apresentados. 

De posse da base de dados geográficos, organizada na projeção cartográfica 

Universal Transversa de Mercator, fuso 22, datum SIRGAS-2000, deu-se início ao 

processamento dos dados para se obter a localização de áreas ambientalmente sensíveis. 

Inicialmente, foi realizada a elaboração do mapeamento do índice de umidade topográfico, 

que apresenta os locais onde o relevo mais retém umidade, podendo essas áreas serem de 

recarga hídrica ou áreas úmidas e de inundação (QIN et al., 2009). 

O cálculo do índice de umidade topográfico é obtido a partir de operações 

matemáticas entre o mapa de acumulação de fluxo e o mapa de declividade em graus 

(equação 1), sendo que esses dois mapas são obtidos a partir do mapa altimétrico (modelo 

digital de terrenos).  

 

CTI = ln(a/tan B)        (1) 

 

sendo que a é o mapa de acumulação de fluxo (em m2) e B o mapa de declividade. 

 

Após a elaboração do mapa de umidade topográfico, foi elaborado o mapa de risco 

de perda de solos, para isso utilizou-se a Equação Universal de Perda de Solos (EUPS). 

proposta por Wischmeier e Smith (1978) (equação 2). 

 

  A = R x K x LS x C x P       (2) 

 

onde,  

A = estimativa da perda média anual de solo (ton ha-1ano-1); P = erosividade da 

precipitação e da enxurrada (MJ mm ha-1 ano-1); K = fator de erodibilidade do solo (ton ha 

MJ-1 mm-1); LS = comprimento de rampa (adimensional) C = fator de cobertura e manejo 
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da cultura no local (adimensional); P = fator de prática agrícola utilizada (adimensional). 

 

O valor da Erosividade da Precipitação (R) para as bacias hidrográficas estudadas foi 

calculado utilizando registros contínuos da série histórica de precipitação pluviométrica 

(milímetros por dia) disponibilizada pelo satélite da “Tropical Rainfall Measuring Mission” 

(TRMM). O qual é satisfatório com relação ao grau de confiabilidade (NOBREGA et al., 

2008). Apresentando-se aplicável em estudos direcionados para fins hidrológicos, 

principalmente no Brasil (COLLISCHON et al., 2007; NÓBREGA et al., 2008). A erosividade 

é obtida a partir da aplicação da Equação 3. 

 

         
  
          (3) 

 

sendo que: 

 

              
  

 
           (4) 

 

onde:  

EI30i é a média mensal do índice de erosividade; r é a média mensal da precipitação; 

P é a média anual da precipitação; i é o índice de meses; e R é a erosividade. 

 

No caso do município de Terezópolis, o valor médio de erosividade calculado para 

todo o município foi de 2973,81 MJ mm ha-1 ano-1. 

Os valores de erodibilidade do solo K foram obtidos por meio de dados da literatura 

proposto por Silva e Alvares (2005), conforme Quadro 4-1. Os autores realizaram uma 

compilação de informações de diversos trabalhos científicos para a estruturação de um 

banco de dados e determinação dos valores médios (médias aritméticas) de erodibilidade  

para cada classe de solo.  

 

Quadro 4-1: Valores de erodibilidade para classes de solo 

Grandes Grupos de Solos 
Erodibilidade 

(ton h MJ
-1

 mm
-1

) 

Argissolos 0,01990 

Cambissolos 0,0182 

Chernossolos 0,0104 

Espodossolos 0,0248 

Gleissolo 0,0279 
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Latossolo 0,0043 

Neossolos 0,0127 

Nitossolos 0,0091 

Organossolos 0,0124 

Planossolos 0,0134 

Fonte: Silva e Alvares (2005) 

 

O fator comprimento de rampa (LS) foi determinado a partir do processamento dos 

dados altimétricos da Shuttle Radar Topography Mission (SRTM), com detalhamento 

espacial de 30 metros e interpolado para o município de Terezópolis para 10 metros, a partir 

do mapa da rede de drenagem detalhada. Posteriormente, trabalhou-se com o modelo 

proposto Moore e Burch (1986), utilizado por Shiferaw (2011) e Silva (2014) para a 

estimativa do fator LS da EUPS, com a fórmula apresentada na Equação 5. 

 

    
                                   

     
 
   

   
                  

      
 
   

  (5) 

 

Para a determinação do uso e ocupação do solo nas bacias, foi elaborado um mapa 

de uso do solo, a partir da classificação de imagens de alta resolução espacial, obtidas pelo 

satélite Rapideye. 

 Em seguida, foi aplicada a metodologia proposta por Baptista (2003), na qual 

são correlacionadas as classes de uso e ocupação de solo com as variáveis C e P 

integradas, tornando-se CP. Nesta integração foi adotado 1 para o valor constante de P 

(práticas conservacionistas), por ser a pior situação quanto às perdas de solo em função das 

práticas conservacionistas (VALLE JUNIOR, 2008). 

A partir da interpretação visual do mapa de uso e ocupação do solo foi possível 

correlacionar os valores das classes identificadas com os valores pré-determinados na 

metodologia adotada por Baptista (2003) (Quadro 4-2). 

 

Quadro 4-2: Valores de CP para classes de uso e ocupação do solo. 
Uso e ocupação do solo  CP  

Espaço urbano consolidado  0,0 

Agricultura  0,12 

Pastagem 0,055 

Cerrado 0,0007 

Floresta Estacional 0,00004 

Banco de Areia 1 

Fonte: Baptista (2003)  
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Todos os termos da equação universal da perda de solos, anteriormente descritos, 

foram mapeados para toda a área geográfica do município, sendo, portanto, produzidos um 

mapa de erosividade (fator R), um mapa de erodibilidade dos solos (fator K), um mapa de 

comprimento de rampa (fator LS) e um mapa de classes de uso e ocupação do solo, 

combinado com práticas conservacionistas (fator CP). Esses mapas foram armazenados 

digitalmente em estrutura matricial, com resolução espacial de 10 metros. Em seguida, por 

meio de ferramentas computacionais de álgebra de mapas, realizou-se a multiplicação de 

todos os termos da EUPS. 

Foi então obtido o mapa de perda de solo para o município, no qual cada célula, com 

resolução espacial de 10 metros, tem um valor de perda de solo, por hectare por ano, 

calculado.  

Finalmente, os valores de perda de solos obtidos foram classificados de acordo com 

os níveis de susceptibilidade a erosão proposta por Perovic´ et al, 2013, conforme pode ser 

observado no Quadro 4-3 no qual possibilitou também avaliar os resultados obtidos de 

perda de solo com susceptibilidade à erosão. 

 

Quadro 4-3: Susceptibilidade Erosiva a partir da EUPS 

Susceptibilidade Erosiva ton.ha
-1

.ano
-1

 

Fraca 0 - 5 

Moderada 5 - 10 

Alta 10 - 20 

Muito Alta 20 - 40 

Severa 40 - 80 

Muito Severa >80 

 

Após o mapeamento do risco de perda de solos, deu-se início ao mapeamento do 

risco de perda da vegetação nativa. Para o mapeamento do risco de perda da vegetação 

nativa, inicialmente os fragmentos de vegetação nativa, atualmente existentes no município 

de Terezópolis foram extraídos do mapa de uso e ocupação do solo edos levantamenetos 

de campo. Em seguida os polígonos de fragmentos de vegetação nativa foram 

transformados em linhas, obtendo-se as bordas dos fragmentos, locais onde a vegetação 

nativa está mais exposta ao risco de fogo, contaminação por insumos agrícolas, invasões de 

animais domesticados, ataques a parasitas e espécies vegetais oportunistas. De posse do 

mapa de bordas dos fragmentos de vegetação nativa, foi realizado o mapeamento da área 

de influência de risco de 50 metros, para fora e 50 metros para dentro do fragmento, 

obtendo-se assim a área de risco de perda da vegetação nativa (LANG; BLASCHKE, 2009). 

O mapeamento do risco de inundações foi realizado utilizando o princípio de 

elevação da altitude do lençol freático, considerando que os rios são definidos como o local 
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onde o relevo tem intersecção com o lençol freático. Partindo desse princípio, o mapa da 

rede de drenagem, foi convertido para pontos, em seguida, a altitude desses pontos foi 

calculada por meio da intersecção da localização dos pontos que formam a rede de 

drenagem, com o mapa altimétrico.  

De posse da altitude de todos os pontos que formam a rede de drenagem, foi 

realizada a interpolação de uma superfície representando a parte superior do lençol freático. 

Em seguida, foram elaboradas cinco superfícies, adicionando os valores de 1 metro, 2 

metros, 3 metros, 4 metros e 5 metros. Na fase final do processamento, foram realizadas 

análises lógicas entre os dados de superfícies de elevação do lençol freático de 1 metro a 5 

metros e o modelo digital de terrenos do município de Terezópolis. 

Finalmente, foi elaborado o mapa de sensibilidade ambiental do município de 

Terezópolis de Goiás, por meio da integração espacial entre os mapas de risco de perda de 

solos (considerando-se os riscos moderado e alto), as áreas de fundos de vales, obtidas a 

partir do mapa de índice de umidade do terreno, todos os fragmentos de vegetação nativa 

remanescente existente no município, e a área de 50 metros ao redor das falhas geológicas. 

 

 

4.2 Resultados 

4.2.1 Mapa do Índice de Umidade Topográfica 

O primeiro resultado obtido foi o mapa do índice de umidade topográfica, que torna 

explicito os locais onde a água tende a se acumular no relevo, devido suas reentrâncias. 

Com isso pode se observar na Figura 4-1, que os locais de maiores índices são aqueles em 

fundos de vales, que são áreas úmidas e/ou com grandes possibilidades de sofrerem 

inundações. As áreas com menores índices de umidade são os locais de relevo mais 

movimentado, onde a água tende a ter maior escoamento. 
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Figura 4-1: Mapa do Índice de Umidade Topográfico. 
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4.2.2 Mapa de Risco de Perda de Solos 

O mapa de risco de perda de solos (Figura 4-2) mostra que na maior parte do 

município o risco é baixo. Nos locais onde o relevo é mais acidentado, se a cobertura do 

solo não for adequada, o risco pode aumentar como se observa na porção nordeste no 

município. No geral, a quantidade de áreas em risco moderado, alto e muito alto é pequena 

no município. 

 

Figura 4-2: Mapa de Risco de Perda de Solo 
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4.2.3 Mapa de Risco de Perda de Vegetação Nativa Remanescente 

O risco de perda de vegetação nativa remanescente do município de Terezópolis de 

Goiás pode ser observado na Figura 4-3, estão mapeados como risco alto as localizações a 

50 metros dos dois lados da borda das áreas de vegetação remanescente. A 50 metros no 

interior da área de risco alto é considerada de médio risco. 

 

Figura 4-3: Mapa de Risco de Perda de Vegetação Nativa Remanescente 
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4.2.4 Mapa de Risco de Inundação 

O mapeamento do risco de inundação considerou a elevação da rede de drenagem a 

até 5 metros acima do leito dos rios. O resultado mostra as áreas sujeitas a inundação nas 

proximidades dos corpos hídricos são bastante coincidentes com as áreas de alto índice de 

umidade topográfica, conforme se pode observar na Figura 4-4. 

 

Figura 4-4: Mapa de Risco de Inundação 
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4.2.5 Mapa de Sensibilidade Ambiental 

 integração espacial dos vários riscos produziu o mapa de sensibilidade ambiental, 

conforme se pode observa na Figura 4-5. A sensibilidade ambiental não necessariamente 

indica a proibição da ocupação, mas o cuidado na ocupação dessas áreas devido as 

dificuldades de manejo desses locais, que são mais sensíveis a processos erosivos, ou 

ainda sujeitos a possibilidades de inundação e presença de solos com grande saturação 

hídrica, ou ainda necessidade de requisição de licença para supressão de áreas com 

vegetação nativa. 
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Figura 4-5: Mapa de Sensibilidade Ambiental do Município de Terezópolis de Goiás. 
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Figura 4-6: Mapa de Sensibilidade Ambiental com destaque à Macrozona Olaria-Fundão. 
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Figura 4-7: Mapa de Sensibilidade Ambiental com destaque à Macrozona Macaquinho-Maria Paula. 
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Figura 4-8: Mapa de Sensibilidade Ambiental com destaque à Macrozona Rosa-Grama. 
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5 CARACTERIZAÇÃO DO MEIO ANTRÓPICO 

5.1 Contextualização etnográfica 

A colonização europeia no Brasil se iniciou durante a primeira década do século XVI. 

Estima-se que havia aproximadamente 200 etnias indígenas habitando o território brasileiro 

quando portugueses aqui chegaram. Todavia, ao comparado com a região litorânea, os 

primeiros registros etnográficos no sertão e interior do país são oriundos do final do século 

XVI e, especialmente, ao longo do século XVIII.  

Embora a região do Brasil Central tenha sido ocupada por grupos 

predominantemente do tronco linguístico Macro-Jê, é possível observar, também, a 

presença de grupos étnicos do tronco linguístico Tupi. Alguns desses grupos foram 

documentados no mapa etno-histórico produzido por Curt Nimuendaju, em 1944 (IBGE, 

1981) (Figura 5-1). 

 

 

Figura 5-1: Mapa das etnias indígenas identificadas no século XVIII. Com alteração para identificar a 
localização do município de Goiânia como referência, no Estado de Goiás. 

Fonte: ROCHA, 2001, p. 31 

 

Sendo assim, no polígono territorial que abrangia o Estado de Goiás no século XVIII1, 

foram constatado a presença dos seguintes grupos indígenas: Kayapó (estavam presentes, 

                                                           
1 Ressalta-se, neste caso, que o Estado do Tocantins era incorporado ao distrito estadual político-

administrativo de Goiás. 
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especialmente, na região centro e sudoeste); Akwen (estavam situados na região sudoeste e 

na região leste, fronteiriça com o Estado da Bahia), grupo que se subdividia entre os Akroá e 

os Xakriabá; Xavante e Xerente (também são subdivididos do grupo Akwen, se localizavam 

na região central do Estado); Timbira, cujos outros grupos provenientes são Apinayé e Krahô 

(se localizavam no extremo norte do Estado de Goiás); Karajá (há séculos ocupam a calha 

do Rio Araguaia, desde a foz do Rio Vermelho até sua confluência com o Rio Tocantins); 

Avá-Canoeiro (no território quase que exclusivamente de tronco lingüístico Jê, este é um 

grupo de tronco Tupi-Guarani que, desde o século XVIII, se estabeleceu fixado nas margens 

e ilhas do alto curso do Rio Tocantins) (LARAIA, 2006). 

É importante destacar que, além destes, outros grupos étnicos chegaram a ocupar a 

região central do Brasil, porém, algumas ações executadas pelos bandeirantes e demais 

exploradores do sertão estiveram associadas à exterminação e dizimação dos mesmos. Por 

exemplo, como verbalizado por Laraia (2006, p. 13), “os bandeirantes destruíram as 

populações indígenas do sul de Goiás, entre elas os Kayapó do Sul, prováveis habitantes da 

região onde hoje se ergue Goiânia”. 

No final do século XVIII, as populações que resistiram aos intensificados massacres 

passaram a se concentrar na região central e norte do Estado de Goiás, onde atualmente se 

encontra o Estado do Tocantins. Ademais, além do genocídio, outras ações políticas 

interferiram nos modos e comportamentos socioespaciais de vários grupos indígenas 

situados em território goiano, em um dos casos aponta-se as transferências de grupos 

indígenas para aldeamentos planejados e construídos pelas esferas públicas do Estado-

nação. 

Pode-se citar dois aldeamentos construídos no Estado de Goiás entre os séculos 

XVIII e XIX, cujo propósito era confinar grupos indígenas: o aldeamento São José de 

Mossâmedes e Aldeia Maria I. O primeiro chegou a abrigar mais de 800 indígenas de grupos 

diferentes, como: Akroá, Xavante, Karajá, Javaé, Kayapó do Sul entre outros (ATAÍDES, 

2006). 

No final do século XIX, já se percebia a interferência da dizimação e ações 

colonialistas no cenário étnico do Estado de Goiás, as quais provocaram genocídio, extinção 

e dispersão de vários grupos étnicos para outras regiões do país, como o grupo Akroá 

(foram extintos); o Xakriabá (foram expulso); o grupo Xavante (migrou para regiões do Mato 

Grosso); o Kayapó do Sul (desapareceu do território goiano, atualmente encontra-se no 

Parque Nacional do Xingu); e o Avá-Canoeiro, que, embora ainda esteja inserido no Estado 

de Goiás, é composto por apenas seis indígenas. 

Em especial, se observamos o mapa étnico documentado por Rocha (2001, p. 31) e 

de Curt Nimuendajú (IBGE, 1981) (Figura 5-2), vê-se que o grupo indígena Kayapó do Sul 

residia nas proximidades da área compreendida pela pesquisa em questão, no em torno da 
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capital de Goiás. 

 

 

Figura 5-2: Mapa etno-histórico produzido pelo etnólogo Curt Nimuendajú, com alterações realizadas 
para destacar o Estado de Goiás e proximidades da área desta pesquisa.  
Fonte: www.etnolinguistica.org (acessado em maio de 2016). 

 

Os Kayapó, atualmente, estão distribuídos por regiões do Planalto Central do Brasil, 

cuja população estima-se em 8.500 indígenas, sendo que encontram-se subdivididos em 

aproximadamente 15 subgrupos, sendo alguns deles: Gorotire, Xikrin do Cateté, Xikrin do 

Bacajá, Metuktire (Txu-karramãe) e Mekragnotí. 

Dentre as práticas culturais, destaque para a pesca, caça, coleta e agricultura. 

Embora alguns grupos estejam deixando praticar o nomadismo, há aqueles que resistem e 

ainda a continuam reproduzindo-o, se deslocando continuamente para áreas florestais. Os 

Kayapó possuem complexa organização social, cujos trabalhos e demais práticas cotidianas 

são divididas através dos sexos: masculino e feminino. O sistema político não se configura 

de forma centralizadora, cada grupo Kayapó é composto por dois ou mais chefes que, 

mesmo possuindo este título, não tomam decisões próprias, sobretudo elas são feitas de 

forma consensual e conjunta com demais integrantes do grupo. 

Contudo, a sociedade Kayapó, além de nômades, foram deslocados de 

forçadamente para alguns aldeamentos, como o Xingu. Neste território, foram obrigados a 

conviver com grupos considerados inimigos. Sendo assim, mesmo sobrevivendo aos 

massacres, às ameaças e, em alguns casos, tendo que (re)estabelecer e (re)organizar seus 

comportamentos sociais, culturais, religiosos e econômicos, os Kayapó estão vivos e 

continuam lutando a cada dia para que consigam ser reconhecidos e valorizados enquanto 

grupo indígena que compõem o heterogêneo cenário sociocultural do centro-oeste 

brasileiro. 
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5.2 Contextualização histórica 

A exploração colonialista do território que abrange o Estado de Goiás se iniciou ainda 

no século XVI. Como registrado por viajantes naturalistas, como Auguste de Saint-Hilare e 

Willian John Burchell, Johann Emanuel Pohl, e reforçado por historiadores (BERTRAN, 

1988; CHAUL, 1997; PALACIN, 1989; POLONIAL, 2006), bandeiras paulistas já haviam 

transitado pelo sertão brasileiro desde 15922. Todavia, a colonização somente ocorreu de 

fato no século XVIII, quando Bartolomeu Bueno da Silva, filho do, também, colonizador 

homônimo, se fixou na região que compreende a Cidade de Goiás, antigo Arraial de 

Sant’Anna e Vila Boa3, cujo propósito consistiu, de início, em explorar minérios, 

especialmente ouro. 

Tendo estabelecido e se fixado as primeiras levas de colonização nas proximidades 

da Serra Dourada, logo se deu sequência às construções de novos centros sociais de 

colonização. Sobre a dispersão de exploradores e formações de outros povoados nas 

proximidades do Arraial de Sant’Anna, Coelho (2001, p. 154) destaca a seguinte reflexão: 

 

temos, pois, que nos primeiros anos de ocupação do território goiano, 
representados pelos últimos da década de 1720, foram fundados, além de 
Sant’Anna, os arraiais de Barra, Ferreiro, Ouro Fino, Santa Rita, Anta e 
Santa Cruz. Mais de quinze núcleos surgem na década seguinte, tendo 
início aí o processo de diminuição dos descobertos, com dez núcleos 
implantados na década de 1740, quatro na de 1750 e apenas um na de 
1760. A década de 1770 encerra o ciclo com cinco novos descobertos. 

  

Portanto, a dispersão dos colonizadores por território goiano ocorreu de forma 

acelerada, sendo que, no final do século XVIII, já havia aproximadamente 60 mil habitantes 

(entre exploradores de ouro e escravos).  

Sem dúvida, o aspecto econômico foi o principal fator que provocou o deslocamento 

e mobilização social de portugueses, paulistas e mineiros para o polígono territorial do 

Estado de Goiás. Esta dinâmica interferiu não somente no contexto físico-ambiental, mas na 

questão estrutural das cidades que foram sendo arquitetadas. Se, de início, os planos 

urbanísticos foram sendo edificados de forma desestruturada, sem padrões substanciais, 

após a segunda metade do século XVIII, as casas passaram a ser construídas levando em 

consideração a adequação de alguns monumentos pré-existentes. Por exemplo, na Cidade 

de Goiás, “passaram a circular cópias das ordens urbanísticas para organizar a vila de 

Goiás. Estas ordens mandavam que as casas fossem alinhadas de frente para a rua e que 

                                                           
2 Nos dados apontados por Polonial (2006, p. 12), “a primeira bandeira de que se tem notícia em 
terras goianas data de 1590-93, sob a direção de Domingos Luis Grau e de Antônio Macedo”. 
Posteriormente, têm-se relatos das bandeiras de João de Souza Pereira Botafogo e Capitão 
Domingues Rodrigues (1596), Martins Rodrigues Tenório (1608), Belchior Dias Carneiro (1607), 
Antônio Pedroso de Alvarenga (1615), Bartolomeu Bueno da Silva (pai) (1682). 
3 Nomenclaturas circunscritas à atual Cidade de Goiás em tempos remotos. 
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as ruas fossem retas” (MADEIRA, 2007, p. 10). Por isso que muitos núcleos urbanos 

remetentes ao mesmo período cronológico da Cidade de Goiás possuem estruturas 

semelhantes. 

Devido à representatividade histórica, econômica e política para a Província de 

Goiás, a Cidade de Goiás carregou por longos anos o título de capital. Até a década de 

1930, quando, através da Revolta de Trinta, o então governador, Pedro Ludovico Teixeira, 

implantou uma nova ideologia política, pregando a modernização e configuração de um 

Estado Novo em Goiás. Pedro Ludovico Teixeira concretizou a transferência do título para a 

atual capital, Goiânia, que foi construída pouco depois de se levantar o plano mudancista.  

Segundo alguns pesquisadores, como Lima Filho (2006), Silva (2006) e Palacin 

(1976), a decisão de se construir uma nova cidade-capital para o Estado de Goiás esteve 

associada à insatisfação e impossibilidade de crescimento da antiga capital, a atual Cidade 

de Goiás, que apresentava na sua configuração problemas deficitários relacionados ao 

desenvolvimento urbano, como a falta de infraestrutura, a insalubridade, o clima quente, a 

topografia acidentada, o isolamento, precário abastecimento de água, enfim, vários fatores 

emergentes que alegaram como justificativas para construção de Goiânia. 

Parafraseando as verbalizações ditadas por Chaul (2009, p. 100),  

 

capim em meio ao concreto, crescendo desordenadamente por entre bairros 
e vilas, luz neon em contraste com o entardecer do interior de Goiás, essa 
capital planejada se mistura com a própria história dos anos 30 da História 
de Goiás. 

 

Assim, no movimento transitório, a Cidade de Goiás passou a conviver com o 

decréscimo populacional, enquanto que, contrariamente, Goiânia passou a receber um fluxo 

migratório considerável. Logo a cidade se agregou com o extinto município de Campinas, 

que passou a ser um dos bairros da capital, porém não deixou de constar no seu histórico 

social-urbano que possui cronologias mais recuadas ao comparado com Goiânia. 

A expansão urbana, econômica e política de Goiânia contribuíram para o surgimento 

e/ou expansão (no caso das cidades que já existiam em períodos anteriores à construção de 

Goiânia) de cidades localizadas nas suas imediações. Criou-se, portanto, a Região 

Metropolitana de Goiânia, que atualmente abrange 20 municípios, incluindo Goiânia. 

Neste contexto, se encontra presente o município de Terezópolis de Goiás, que foi 

emancipado no ano de 1992, quando foi elevado da categoria de distrito (do município de 

Goianápolis) para o de município, passando a ter uma autonomia política-administrativa. 

Terezópolis de Goiás ou Vila Santa Tereza, primeira nomenclatura, foi arquitetada no 

ano de 1944, em meio à construção da BR-153, que liga Marabá (PA) ao município de 

Aceguá (RS). De ponto de parada para caminhoneiros e viajantes, pois nas imediações da 
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rodovia havia um centro comercial informal (barracas ambulantes) que vendiam frutas, 

legumes, cereais, lanches e artesanatos, a cidade foi sendo construída (IBGE, 2016) (Fotos 

5-1 e 5-2). 

 

 
 
Foto 5-1: Comércio informal (barraca ambulante) 
nas margens da rodovia BR-153, em Terezópolis 
de Goiás.  
Fonte: http://g1.globo.com (acessado em maio de 
2016). 
 

 
 
Foto 5-2: Comércios fixos nas margens da 
rodovia BR-153, em Terezópolis de Goiás. 
Fonte: www.opopular.com.br (acessado em maio 
de 2016). 
 
 
 

Todavia, embora o plano urbanístico de Terezópolis de Goiás remeta à década de 

1940, destaca-se que já havia movimentações sociais em contextos rurais nas 

proximidades. Pode-se citar, por exemplo, o sítio arqueológico Gameleira, Casa Grande, de 

característica histórica, identificado e registrado nas proximidades do Ribeirão João Leite. 

Isto nos leva a pensar, que a região já estaria habitada mesmo antes da formação do 

povoado e do complexo urbano. 

Atualmente, o município de Terezópolis de Goiás possui aproximadamente 7 mil 

habitantes, distribuídos numa área de 107 Km². A economia da região, além do centro 

comercial, que ainda continua sendo gerido nas margens da BR-153, destacam-se, também, 

as atividades agropecuaristas e o turismo. O turismo, em especial, refere-se à Pousada 

Santa Branca, a qual foi construída em 2003; é caracterizada como um hotel fazenda que 

oferece atratividades de lazer (gratuitas e pagas), tipo trilhas em áreas naturais, com direito 

a banho em cachoeira, piscinas, pescarias e várias outras atrações (Figura 5-3). 

 

Figura 5-3: Site da Pousada Santa Branca, localizada no município de Terezóplis de Goiás. 
Fonte: http://www.pousadasantabranca.com.br/ (acessado em maio de 2016). 



125 
 

Quanto ao aspecto cultural referente às manifestações e modos de expressões 

tradicionais, destacam-se as seguintes: 

 Folia de Santo Reis - os moradores (fiéis) e os foliões promovem itinerários 

(com pousos – paradas em casas de fiéis) com a bandeira representada pela 

imagem de Santo Reis entre os meses de dezembro e janeiro. A 

comemoração em louvor ao Santo Reis é no dia 06 de janeiro, onde acontece 

uma grande festa acontece no município (PREFEITURA, 2016). 

 Catira – também é uma forma de expressão tradicional que recebe apoio da 

Secretaria de Cultura do Município. As apresentações ocorrem em eventos 

promovidos pela prefeitura e em festividades populares (PREFEITURA, 

2016). 

 Festas Juninas - ocorrem especialmente em escolas da rede municipal 

estadual, no mês de junho. Juntamente às apresentações de danças de 

quadrilhas, com vestimentas características, tem-se a formação de 

barraquinhas que comercializam comidas típicas (canjica, pamonha, quentão 

etc.) (PREFEITURA, 2016). 

 

 

5.3 Contexto arqueológico 

A partir da análise histórica de um País, um Estado, um município, pode-se observar 

como houve a evolução social, econômica, cultural da população pertencente a este lugar. 

Ao se pesquisar sobre o município de Terezópolis de Goiás no Estado de Goiás, percebe-se 

que este passou por algumas transformações desde sua criação. Por outro lado, observa-se 

que sua história remonta a um período importante da história nacional: o Período Colonial. 

Desta forma, para entender como se deu a criação de Terezópolis de Goiás, é preciso voltar 

na história e verificar como se deu a colonização do território brasileiro, antes da chegada 

dos portugueses no século XVI. 

Antes da chegada de qualquer europeu no continente americano, este já era 

habitado por milhões de pessoas. Segundo algumas pesquisas arqueológicas o homem está 

no continente americano desde finais do Pleistoceno e início do Holoceno. As teorias aceitas 

demonstram que durante o último período glacial – entre 13 e 12 mil anos atrás - várias 

levas humanas conseguiram atravessar o Estreito de Bering, dando origem ao povoamento 

do continente americano. No entanto são registrados sítios com datações mais tardias que 

remonta entre 40.000 a 14.000 AP, no Piauí o sítio Bouqueirão da Pedra Furada apresenta 

datas além de 48.000 B.P. (PARENTI, 2001), já no Mato Grosso o Sítio Abrigo do Sol 

(19.400 ± 1.100 AP e 14.470 ± 140 AP) (MILLER,1987) e Sítio Santa Elina com datações 

entre 27.000 e 22.500 B.P. (VIALOU, 2005).  
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Depois desta travessia, estas populações foram se espalhando por todo o 

continente. No Brasil, a chegada destas levas é apresentada por duas áreas, uma ao norte, 

chegando pelo atual Amazonas, Roraima, povoando todo o norte e nordeste. Por outro lado, 

uma leva teria chegado do sul, introduzindo-se pelo atual Rio Grande do Sul e migrando 

para as regiões Sudeste, Centro Oeste. No Centro Oeste as datações mais antigas 

remontam para o povoamento da região desde 11.500 anos antes do presente (FUNARI e 

ROBRAHN-GONZÁLEZ, 2009). 

Em Goiás, no fim deste período em 1972, temos as pesquisas realizadas pelos 

arqueólogos Altair Sales Barbosa, Pedro Ignácio Schmitz, que dão inicio ao Programa 

Arqueológico de Goiás (PAG), numa colaboração entre a Universidade Católica de Goiás, o 

Instituto Anchietano de Pesquisas e a Universidade do Vale do Rio dos Sinos (SCHMITZ et 

al, 1982, 1984, 1986). As regiões por eles intensamente pesquisadas foram Caiapônia 

(Projeto Alto Araguaia) e Serranópolis (Projeto Paranaíba) de onde temos vários sítios 

arqueológicos de grande potencial informativo sobre o povoamento do Centro Oeste no 

passado. Sobre estas regiões temos várias publicações que as caracterizam como 

descrições, croquis, fotos (SCHMITZ et al, 1982, 1984, 1987, 1996; MELLO & VIANA, 2006). 

Através do PRONAPA, os pesquisadores estabeleceram metodologias para que 

pudessem identificar as semelhanças encontradas nos materiais arqueológicos escavados e 

traçar um panorama sobre o povoamento do território brasileiro no passado, criando-se 

dessa forma as Tradições e Fases arqueológicas.  

As tradições arqueológicas são um conjunto de características estilísticas, 

tecnológicas semelhantes entre si e que podem apresentar pequenas variações. Estas 

pequenas variações dentro de uma Tradição arqueológica é chamada de Fase 

arqueológica. Assim, temos como exemplo as Tradições Una, Tupi-guarani, Aratu, Uru, que 

representam tradições de materiais cerâmicos.  

Os sítios arqueológicos pré-históricos registrados no município de Terezópolis de 

Goiás e municípios do entorno banhados pela bacia do João leite (Quadro 5-1, Figura 5-4) 

são da Tradição Aratu, que se caracterização por assentamentos, formando grandes aldeias 

a céu aberto de horticultores ceramistas e pertencem ao tronco linguístico Macro-Jê, mais 

em especifico ao Jê do Norte, sendo os Kaiapó do Sul seus representantes coloniais 

(SCHMITZ; ROGGE, 2008), tendo como uma das principais fontes de subsistência o cultivo 

do milho (SCHMITZ et al. 1982). 

 

 

 

 

Quadro 5-1: Sítios Arqueológicos Cadastrados IPHAN para a bacia do Ribeirão João Leite, Goiás. 
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SÍTIOS PRÉ-
HISTÓRICOS 

E N MATERIAL ARQUEOLÓGICO MUNICÍPIOS 

Barreiro 694069 8168127 Lítico Goiânia 

Cana Brava 696179 8171195 Cerâmico/Lítico Goiânia 

João Leite 2 690362 8166930 Lítico Goiânia 

Lobeira 696825 8171877 Cerâmico Goiânia 

Corrente 695882 8170366 Cerâmica Goianápolis 

Ipê 695056 8170652 Lítico Goianápolis 

Macaúba 696900 8170880 Cerâmico/Lítico Goianápolis 

Pau D'Óleo 697458 8172203 Cerâmico/Lítico Goianápolis 

Hudson 2 700302 8174423 Cerâmico/Lítico Nerópolis 

Bananeira 700096 8172814 Cerâmico/Lítico Terezópolis de Goiás 

Paineira 699768 8173626 Lítico Terezópolis de 
Goiás/Nerópolis 

Históricos     

Gameleira 691907 8168579 Cerâmica, osso, vidro, louça e 
metal 

Goiânia 

Onça 1 693783 8169029 cerâmica, vidro, louça e metal Goiânia 

Onça 2 693589 8169290 Cerâmica, osso, vidro, louça e 
metal 

Goiânia 

Onça 3 693923 8169147 lítico, vidro, louça e metal Goiânia 

Onça 4 693941 8169419 cerâmica, vidro, louça e metal Goiânia 

Casa Grande 698525 8171895 cerâmica, osso, vidro e louça Goianápolis 

Fonte: IPHAN. Cadastro Nacional de Sítios Arqueológicos, Maio de 2016. 
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Figura 5-4: Mapa com a localização dos sítios arqueológicos. 
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5.3.1 Diagnóstico 

O município de Terezópolis de Goiás está 100% do seu território inserido na bacia do 

João Leite. É está bacia tem um alto potencial de sítios arqueológicos pré-históricos e 

históricos, comprovado pelos estudos já realizados em parte desta bacia. 

Assim, faz-se necessária atenção para a preservação dos sítios que ainda não foram 

identificados, como também de proteger e valorizar os bens materiais e imateriais tanto das 

zonas urbanas e rurais, no intuito do resgate da identidade e memória do município de 

Terezópolis de Goiás. 

Recomenda-se que seja exigido pelos órgãos de licenciamento ambiental municipais, 

estaduais e federais a obrigatoriedade da realização de estudos arqueológicos na 

implantação de qualquer empreendimento que venha intervir diretamente no solo e subsolo 

nas zonas rurais e urbanas na preservação e conservação do Patrimônio Cultural do 

município de Terezópolis de Goiás. 

 

 

5.4 Caracterização do meio sócio-econômico 

O presente estudo foi elaborado com o objetivo de analisar a situação 

socioeconômica do Município de Terezópolis de Goiás após sua separação de Goianápolis 

para subsidiar a reformulação do Plano Diretor. Ele está baseado em dados publicados por 

diversos órgãos governamentais, tais como Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), Instituto Mauro Borges (IMB), entre outros.  

O período considerado para o estudo foi variável. Para análise da população foram 

empregados dados censitários a partir do ano 2000 e quando da discussão das informações 

econômicas e sociais foram os utilizados os dados disponibilizados, que em alguns casos 

retroagiram ao ano de 1999. 

No corpo do estudo há apresentação de uma análise comparativa da situação do 

município com a de outros que também foram afetados por lagos construídos e atingidos por 

Área de Proteção Ambiental – APA no estado de Goiás. 

Foi acrescentada no texto, pesquisa realizada durante atividades de Mobilização 

Social em Terezópolis de Goiás, para discutir os problemas da cidade. Nestes momentos 

foram aplicados questionários, para se identificar as características populacionais, 

habitacionais, educacionais, de trabalho e renda, dos locais de compra de bens e serviços, 

da qualidade dos serviços públicos prestados, além das principais reivindicações da 

população. Foram aplicados nestes momentos 114 questionários junto à população 

presente nas atividades. 

O texto que segue está dividido, em cinco partes, sendo além desta introdução e das 

considerações finais, de uma apresentação do histórico e características do município. 
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Outra com dados sobre a população e sua condição, seguida de parte sobre setores 

econômicos. Em outra parte se faz analise de indicadores de desenvolvimento econômico e 

social. Na quarta parte se apresenta um comparativo das condições do Produto Interno 

Bruto (PIB) de Terezópolis de Goiás com os municípios de Abadiânia, Alexânia e Neropolis. 

E por fim, na quinta parte, tem-se análise dos dados de pesquisa para se conhecer a visão 

dos habitantes sobre os problemas e sugestões para o futuro da do município.  

 

 

5.4.1 População e sua situação social 

A população do município no Censo de 2000 era de 5.083 pessoas, chegou em 2010 

a 6.561 pessoas, com estimativa do IBGE de ser em 2015 de 7.389 habitantes.  

 

 
Gráfico 5-1: Taxa de crescimento geométrico populacional (%). Terezópolis de Goiás e Estado de 
Goiás. 2005, 2010 e 2015. 

 

 

 

Fonte: Goiás, 2015. (*) Previsão 

 

 

Apesar de tal evolução do montante populacional, a Taxa Geométrica de 

Crescimento vem apresentando redução, em 2005 foi de 3,66% em 2010 era de 2,59% e a 

previsão para 2015 é de 2,41% (Gráfico 5-1). Taxas superiores às de Goiás que foi de 

1,84% em 2010 e do Brasil que chegou a 1,17% para o mesmo ano (GOIÁS, 2016). 
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Gráfico 5-2: Terezópolis de Goiás. Proporção da população masculina e feminina. 2000 e 2010. 

 

Fonte: Goiás, 2015. 

 

Esta população tem maior contingente de homens, e o número destes vem 

aumentando proporcionalmente em relação a população feminina. No ano 2000, era de 

50,9% e subiu em 2010 para 51,0% (Gráfico 5-2), situação é inversa da tendência do 

Estado, que foi de 49,8% de homens para 49,7% no mesmo período. 

O município nos anos de 2000 e de 2010 teve taxa de urbanização baixa em relação 

a do Estado de Goiás. Em 2000, 28,9% da população estava na zona rural em 2010 

restavam 13,5%, significando redução de 53,3% de variação em 10 anos, contudo, continua 

acima do Estado que teve 9,71% em 2010 e apresentou redução de 19,95% na década. 

Fato que exige maiores investimentos em equipamentos e infraestrutura para dar melhor 

qualidade de vida aos 86,5% habitantes na zona urbana em 2010 (Gráfico 5-3). 

 
Gráfico 5-3: Terezópolis. Percentual da população residente na zona urbana e na zona rural. 1980 – 
2010. 

 

Fonte: Goiás, 2015. 
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Outra constatação que também é uma realidade nacional ou mesmo mundial é a 

redução da população mais jovem, como pode ser observado no Gráfico 5-4, quanto se tem 

elevação do percentual de participação dos que tem acima de 30 anos e redução dos que 

tem abaixo de 29 anos. A variação na participação percentual dos mais jovens foi de 61,9% 

em 2000 para 53,4% no ano 2010, já os acima de 30 anos foi de 38,1% para 46,5%, fator 

importante para se pensar as politicas públicas de saúde, educação, mobilidade, serviços 

sociais, principalmente. 

 

Gráfico 5-4: Distribuição da população por idade (percentual). Terezopolis. 2000 e 2010. 

 

 

Fonte: Goiás, 2015. 

 

 

Quanto aos indicadores de alfabetização e de mortalidade infantil, Terezopolis 

apesar de apresentar avanços nas duas taxas ainda está aquém dos dados do Estado de 

Goiás. No ano 2010, a taxa de alfabetização de Terezopolis de Goiás foi de 88,30% 

enquanto a do Estado de Goiás foi de 92,68%.  

Na questão da mortalidade infantil a situação não foi diferente, com 16,1 do 

município contra 13,96 do Estado de Goiás (Tabela 5-1).  

Em sentido contrário, tem-se o Índice de Gini, cujo desempenho no município é 

inverso ao do Estado, tendo em 2010, taxa de 0,44 contra 0,56 do Estado, a distribuição de 

renda está melhor que à de Goiás. 
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Tabela 5-1: Taxa de alfabetização e de mortalidade Infantil. Terezopolis e Estado de Goiás. 2000 e 
2010. 

 

Indicadores 
Estado de Goiás Terezópolis de Goiás 

2000 2010 2000 2010 

Taxa de Alfabetização (%) 89,2 92,68 82,4 88,39 

Taxa de Mortalidade 
Infantil (por 1.000 nascidos 
vivos) 

24,44 13,96 28,5 16,1 

Índice de Gini 0,61 0,56 0,53 0,44 

Fonte: Goias, 2016. 

 

Das condições dos domicílios, o número total de imóveis estudados teve crescimento 

de 47,53% entre os anos de 2000 e 2010, índice bem superior ao da evolução da população 

que foi de 29,08% no mesmo período. Destes domicílios os que mais cresceram foram os 

alugados com variação de 129,55%, provavelmente impulsionados pela alavancagem do 

setor imobiliário. A evolução dos alugados foi mas que o dobro do domicílios próprio que 

ficou em 55,04% (Tabela 5-2). É pertinente observar que 86% dos domicílios estão na zona 

urbana. 

 

Tabela 5-2: Condição dos domicílios particulares permanentes ocupados (Quantidade). Terezopolis. 
2000 e 2010. 

 

Condição 2000 2010 

Alugado 176 404 

Cedido 301 243 

Outros 5 - 

Próprio 854 1.324 

Total 1.336 1.971 

 
Fonte: IMB, 2016. 
Obs.: A diferença do somantório não é explicada pelo IMB. 

 

 

5.4.2 Educação 

No campo educacional, Terezópolis de Goiás tem indicadores frágeis, contudo, 

apresenta melhoras significativas. Os dados do Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento – PNUD (ONU, 2016) mostra que a “Expectativa de Anos de Estudo” 

(índice que representa o número de anos de estudo que uma pessoa poderá ter quando 

atingir os 18 anos), no ano 1991 era de 6,63 anos, chegou a 7,89 em 2000 e foi para 8,82 
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no ano 2010. Apesar desta evolução tais indicadores estão abaixo das apresentadas para o 

Estado de Goiás que foram de 8,30, 9,04 e 9,72 respectivamente para os mesmos anos. 

A evolução apresentada anteriormente pode ser entendida quando se observa que 

há aumento da frequência escolar nos diversos níveis escolares, como pode ser visto na 

Tabela 4-3, quando se tem ampliação do fluxo escolar em todos os intervalos de idades 

estudados. Com destaque para os com idade de 18 a 20 anos, onde a taxa cresceu 

aproximadamente 580% entre 1991 e 2010. Em sentido inverso, neste mesmo intervalo de 

idade, apesar do aumento apresentado, com relação aos demais revela haver grande 

abandono dos estudos a medida que avança a idade. Na primeira faixa etária (5 a 6 anos), 

tem-se 94,19% de fluxo, enquanto na última faixa (18 a 20 anos), cai para 49,73%. Fato que 

merece grande atenção das autoridades. 

 

 

Tabela 5-3: Fluxo Escolar por Faixa Etária - Terezópolis de Goiás - 1991/2000/2010 

 

Descrição 1991 2000 2010 

 % de 5 a 6 anos na escola 35,91 80,15 94,19 

 % de 11 a 13 anos nos anos finais do fundamental 
regular seriado ou com fundamental completo 

18,68 47,95 84,47 

 % de 15 a 17 anos com fundamental completo 11,55 18,78 57,27 

 % de 18 a 20 anos com médio completo 7,29 14,26 49,73 

 
Fonte: PNUD, Ipea e FJP, 2013 

 

 

Comparando as taxas do Fluxo Escolar por faixa etária do ano 2010 do município 

com as do Estado de Goiás e do Brasil, o município se destaca nas faixas de 5 a 6 anos 

com 94,19% contra 85,3% do Estado e 91,12% do Brasil. E também há destaque do 

município na faixa de 18 a 20 anos com 49,73% do município contra 44,62% do Estado e 

41,01% do Brasil. Nas demais faixas os indicadores são muito próximas às demais esferas 

de governo (Tabela 5-4). 
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Tabela 5-4: Fluxo escolar por faixa etária. Terezópolis de Goiás - Goiás - Brasil. 2010. 

 

Descrição Terezópolis de 
Goiás 

Goiás Brasil 

 % de 5 a 6 anos na escola 94,19 85,3 91,12 

 % de 11 a 13 anos nos anos finais do 
fundamental regular seriado ou com 
fundamental completo 

84,47 87,22 84,86 

 % de 15 a 17 anos com fundamental 
completo 

57,27 62,77 57,24 

 % de 18 a 20 anos com médio completo 49,73 44,62 41,01 

 
Fonte: PNUD, Ipea e FJP, 2013. 

 

Outra informação relacionada à educação, que preocupa é a elevada proporção da 

população com idade de 6 a 17 anos, cursando o ensino básico regular com defasagem 

idade-série de até 2 anos. Os números encontrados são os seguintes, em 1991 a proporção 

de pessoas nessa condição era 59,21%, em 2000 o indicador foi para 71,23% e em 2010 

chegou à 77,82%.  

A proporção de jovens com idade de 18 a 20 anos que cursavam o ensino superior 

em 1991 era de 1,89%, no ano 2000 o levantamento do IBGE não registrou nenhum jovem e 

em 2010 o percentual chegou a 9,03%. Situação que pode ser consequência do elevado 

abandono escolar visto na Tabela 5-3, ainda pelo fato de não haver Instituição de Ensino 

Superior no município ou mesmo, a distancia dos municípios de Goiânia e Anápolis onde 

existem estes cursos. Condição que exige políticas públicas de auxilio aos estudos e 

incentivo para fixação dos jovens formados no município. 

 

Tabela 5-5: Número de docentes do Ensino Fundamental, Médio e Pré-escolar. 2005, 2009 e 2012. 
Terezópolis de Goiás. 

 

Níveis de Ensino Número de 
docentes 

Numero de 
Escolas 

Número de 
Matrículas 

2005 2009 2012 2005 2009 2012 2005 2009 2012 

Ensino fundamental 65 68 55 6 7 7 1.298 1.252 1.271 

Escola pública estadual 24 27 20 1 1 1 595 576 481 

Escola publica municipal 29 29 33 4 5 5 640 629 782 

Escola privada 12 12 2 1 1 1 63 47 8 

          

Ensino médio 14 23 16 1 1 1 242 325 283 

Escola pública estadual 14 23 16 1 1 1 242 325 283 

Escola publica municipal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Escola privada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Ensino pré-escolar 9 9 9 5 5 6 193 182 178 

Escola pública estadual 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Escola publica municipal 8 9 9 4 5 6 186 182 178 

Escola privada 1 0 0 1 0 0 7 0 0 

 

Fonte: IMB, 2016. 

 

Nos indicadores da Tabela 5-5, pode ser observado que o aumento do número de 

escolas entre 2005 e 2012 para o Ensino Fundamental (de 6 para 7), e Pré-escolar (de 5 

para 6),  não foi acompanhado pela elevação do número de matrículas, no fundamental 

houve variação de 1.298 para 1.271 matriculas e de 193 para 178 matriculas do pré-escolar 

no mesmo período, ou seja, redução. E por outro lado, no caso do ensino médio, há 

aumento de matrículas e não houve ampliação do número de escola. O número de docentes 

manteve a mesma tendência do numero de matriculas, redução no ensino fundamental, 

ampliação no ensino médio e a mesma quantidade no ensino pré-escolar. 

Os resultados do ‘Índice de Desenvolvimento da Educação Básica’ – IDEB da quarta 

série/quinto ano vem se mostrando satisfatório (Tabela 5-6) com resultados alcançados 

sempre acima das metas projetadas. 

 
Tabela 5-6: Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB municipal. 4ª série / 5º ano. 
Terezopolis de Goiás. 

 

IDEB 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 

Observado 3.7 3.9 4.5 4.8 5.3     

Metas projetadas  3.7 4.1 4.5 4.8 5.1 5.3 5.6 5.9 

 
Fonte: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - Inep - 2016 
http://ideb.inep.gov.br/resultado/resultado/resultado.seam?cid=7654441 

 

 

5.4.3 Saúde 

No município não há estabelecimento com oferta de serviço hospitalar e leitos, os 

serviços que existem estão apresentados na Tabela 5-7. Nestes houve evolução 

consideravelmente grande nos últimos seis anos, com introdução de mais um Centro de 

Saúde, um Posto de Saúde e uma Unidade de Vigilância em Saúde e a criação da 

Secretaria de Saúde. 
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Tabela 5-7: Quantidade por tipo de estabelecimentos de saúde. Terezópolis de Goiás. 

 

Estabelecimento 
Posição em: 

Agosto/2005 Janeiro/2010 Janeiro/2016 

- Centro de Saúde/Unidade Básica de Saúde 

- Posto de Saúde 

- Secretaria de Saúde 

- Unidade de Vigilância em Saúde 

Total 

1 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

1 

2 

1 

1 

1 

5 

 
Fonte: Datasus, 2016. 

 

 Os fatores de maior frequência de causa das morbidades hospitalares no 

município são as doenças do aparelho circulatório e respiratório (Tabela 5-8). Há que se 

destacar o aparecimento de neoplasias – tumores, com resultado elevado em relação aos 

demais itens. 

 
Tabela 5-8: Número das causas das Morbidades Hospitalares. 2005 e 2014. Terezópolis de Goiás. 

 

Morbidades Hospitalares 2005 2014 

Total de óbitos 9 23 

Doenças - endócrinas, nutricionais e metabólicas 1  

Doenças - infecciosas e parasitárias  2 

Doenças - sistema nervoso 1  

Doenças - aparelho digestivo  2 

Doenças - aparelho circulatório 2 6 

Doenças - aparelho respiratório 3 6 

Doenças - aparelho geniturinário  1 

Doenças - originadas no período perinatal  1 

Gravidez, parto e puerpério 1  

Lesões, envenenamentos e causas externas 1 1 

Neoplasias - tumores  4 

 
Fonte: DATASUS 2006, 2014.    
 

 Na área da saúde, tem-se ainda, para análise os indicadores do DATASUS 

(2016) na Tabela 09, que mostram que a falta de equipamentos hospitalares no município, 

tem levado a população a buscarem acesso a tais serviços nos municípios vizinhos. A 

exemplo, os resultados apresentados nos grupos 2 e 3 da Tabela 5-9, estão muito abaixo 

dos parâmetros estabelecidos pelo Ministerio da Saúde, situação contrária dos grupos 1, 4 e 

5 que mostram valores atingindo os parâmetros esperados e em alguns casos como da 

“Cobertura populacional estimada pelas equipes básicas de saúde” (Grupo 1) e “Cobertura 
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com a vacina tetravalente em menores de 1 ano” (Grupo 5) estão acima do parâmetro 

mostrado. 

Este é um setor que também está evoluindo, contudo, necessita de ações para 

facilitar o acesso aos serviços ambulatoriais não oferecidos no município. 

 

 

Tabela 5-9: Indicadores do setor da saúde do município de Terezópolis de Goiás–GO. 2011. 

 

Grupo  Indicador  Nota  Resultado  Parâmetro 

1- Atenção Básica - ACESSO 
POTENCIAL OU OBTIDO  

Cobertura populacional estimada pelas Equipes Básicas de 
Saúde 

10.00 105.40%  100% 

Cobertura populacional estimada pelas Equipes Básicas de 
Saúde Bucal 

10.00 57.15%  50% 

Proporção nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas de 
pré-natal 

6.11 55.03%  90% 

2 - Atenção Ambulatorial e 
Hospitalar de Média 

Complexidade - ACESSO 
OBTIDO  

Razão de exames citopatológicos do colo do útero em mulheres 
de 25 a 59 anos e a população da mesma faixa etária (nº ex p/ 
mulheres) 

4.76 42.88 90 exames para 
cada 100 mulheres 

em 3 anos 

Razão de exames de mamografia realizados em mulheres de 50 
a 69 anos e população da mesma faixa etária (nº ex p/ 100 
mulheres) 

1.53 10.68 70 exames para 
cada 100 mulheres 

em 2 anos 

Razão de procedimentos ambulatoriais selecionados de média 
complexidade e população residente (nº ex p/100 hab) 

0.54 0.14  2,6 proc/100 hab. 
ano 

Razão de internações clínico-cirúrgicas de média complexidade 
e população residente (nº int p/ 100 hab) 

4.63 2.92  6,3 int/100 hab. 
ano 

3 - Atenção Ambulatorial e 
Hospitalar de Alta 

Complexidade, Referência de 
Média e Alta Complexidade e 

Urgência e Emergência - 
ACESSO OBTIDO 

Razão de procedimentos ambulatoriais de alta complexidade 
selecionados e população residente (nº ex p/100 hab) 

3.00 2.34  7,8 proc/100 hab. 
ano 

Razão de internações clínico-cirúrgicas de alta complexidade e 
população residente (nº ex p/1000 hab) 

4.97 3.13  6,3 int/1000 hab. 
ano 

Proporção de acesso hospitalar dos óbitos por acidente 6.44 45.09%  70% 

4  -Atenção Básica - 
Efetividade 

Proporção de Internações Sensíveis a Atenção Básica - ISAB 9.66 29.61%  28% 

Proporção de cura dos casos novos de hanseníase 5.56 50.00%  90% 

Cobertura com a vacina tetravalente em menores de 1 ano 10.00 118.95%  95% 

Média da ação coletiva de escovação dental supervisionada (nº 
residentes p/ 100 p/ mês) 

10.00 10.04  8 hab / 100 hab. 
Ano 

Proporção de exodontia em relação aos procedimentos 3.19 25.05%  8% 

5 - Média e Alta 
Complexidade, urgência e 
emergência - Efetividade 

Proporção de Parto Normal 5.49 38.45%  70% 

Proporção de óbitos em menores de 15 anos nas UTI 6.91 14.48%  10% 

Proporção de óbitos nas internações por infarto agudo do 
miocárdio (IAM) 

8.23 12.15%  10% 

 
Fonte: Datasus, 2016. 

 

 

5.4.4 Segurança 

Em Terezópolis de Goiás há um posto da Polícia Militar que está sob a 

responsabilidade da regional de Anápolis, que conta com 13 delegacias da policia civil, cinco 

unidades da polícia militar e três do Corpo de Bombeiros (Quadro 5-2).  

Os números históricos da violência no munícipio são ainda inconclusivos.  
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Quadro 5-2: Anápolis. Informações da Polícia Civil, Militar e Corpo de Bombeiro. 

 

3ª REGIONAL DE POLÍCIA CIVIL 

Delegacia 13 

Viatura não caracterizada 50 

Viatura caracterizada 6 

Moto 5 

3º CRPM - POLÍCIA MILITAR ANÁPOLIS 

Unidades do 3º CRPM em Anápolis 5 

Efetivo PM em Anápolis 478 

Quantidade de viaturas em Anápolis 86 

3º BBM -BOMBEIROS 

Unidades militares 3 

Efetivo 131 

Viaturas terrestres (equipamentos) 37 

Viaturas náuticas (equipamentos) 11 

 
Fonte: Elaborado a partir do Relatório do 3º BBM -BOMBEIROS 

 

 

Quanto ao número de acidentes de trânsito (GOIÁS, 2016), observou-se que entre 

2008 e 2012, segundo o Departamento Estadual de Transito, no município as ocorrências 

de acidentes com vítimas somaram 210 no período enquanto as ocorrências de acidentes 

sem vitimas chegaram a 246. E das vítimas, a quase totalidade foram feridos leves.  

 

 

5.4.5 Emprego e renda 

O número de empresas em Terezópolis de Goiás entre 2006 e 2013 teve 

crescimento de aproximadamente 53%, variando de 79 em 2006 para 121 empresas 

cadastradas em 2013. No mesmo período o número de pessoas ocupadas, mais que 

dobrou, elevando-se em 118,6% (Tabela 5-10). Contudo, o salário médio pago variou para 

mais somente 21%, saindo de 1,4 para 1,7 salários mínimos. 

No ano 2010 o desemprego em Terezópolis para pessoas com mais de 16 anos de 

idade foi de 9,96%, enquanto no Brasil foi de 6,7% e em Goiás 6,3%. Houve queda nos 

valores em relação ao ano 2000, quando a taxa era de 12,63%, fato que também ocorreu 

nos demais níveis de governo. Apesar da redução, o município manteve taxa superior a 

Goiás e ao Brasil. 
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Tabela 5-10: Estatísticas do Cadastro Central de Empresas. 2006, 2008, 2010, 2013. Terezópolis de 
Goiás. 

 

Descrição 2006 2008 2010 2013 

Número de unidades locais 79 88 114 121 

Pessoal ocupado total 542 689 894 1.185 

Pessoal ocupado assalariado 470 586 763 1.048 

Salários e outras remunerações (R$ 
1.000,00) 

2.911 5.150 7.659 17.484 

Salário médio mensal 1,4 1,7 1,6 1,7 

 

Fonte: IMB, 2016. 

 

Voltando o olhar para os empregos formais, tem-se o setor industrial como o que 

mais empregou em 2012, com total de 468 pessoas ocupadas, representando 44,6% do 

total de empregos gerados no municipio, seguido pelo setor de serviços e comércio, com 

284 e 222 empregos respectivamente. Situação inversa de 2004, quando o setor industrial 

estava a frente somente da agropecuária (Tabela 5-11). 

 

Tabela 5-11: Emprego formal por setor de atividade. 2004, 2009, 2010, 2012. 

 

Setores 2004 2009 2010 2012 

Agropecuária 37 34 36 50 

Indústria 47 216 285 468 

Construção Civil - 30 20 25 

Comércio 81 132 139 222 

Serviço 240 260 305 284 

Total 405 672 785 1.049 

 

Fonte: IMB, 2016. 

 

No período de 2004 até 2012 o setor industrial cresceu em 895,7% a oferta de 

emprego formal, enquanto o comercio evoluiu 174% no mesmo período e o total de 

empregos gerados no município ampliou-se em média de 159%. 

O trabalhador de Terezópolis de Goiás tem rendimento nominal médio inferior ao da 

média estadual, em 2012 foi percebido em média R$ 1.089,97 ao mês, enquanto a média 

estadual era de R$ 1.704,53. Contudo, há leve redução da distancia entre os dois 

rendimentos, pois a proporção relativa em 2000 era de 1,84 chegou a 1,56 no ano 2012 
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(Gráfico 5-5). 

 
Gráfico 5-5: Valor do Rendimento Nominal Médio Mensal (R$). 2000, 2010, 2012.  Terezópolis e 
Estado de Goiás. 

 

 

Fonte: IMB, 2016. 

 

Quanto ao valor do rendimento por faixa de salário mínimo (SM), tem-se que 68,3% 

dos domicílios tem renda de até um salario mínimo, e 31,7% sobrevive com até meio salário 

(Gráfico 5-6). 

 

Gráfico 5-6: Rendimento nominal mensal domiciliar per capita. Por domicilio particular permanente 
em área urbana. 2010. 

 

 

Fonte: Datasus, 2016. 
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5.4.6 Setores econômicos e o produto 

Os resultados encontrados na Tabela 4-12 reforçam os números já apresentados de 

empregabilidade no município, quando se tem a grande evolução do setor industrial no 

cenário econômico e produtivo local. Considerando o simples crescimento dos valores sem 

atualização monetária, tem-se entre 2005 e 2013, aumento de 973% do setor industrial, 

contra 387% do setor de serviços e 113% da agropecuária. Esta situação é contraria à 

tendência estadual, quando neste o setor que mais cresceu foi o de serviços seguido do 

setor industrial. 

Este crescimento dos setores produtivos permitiu ampliação do Produto Interno Bruto 

(PIB) local em 449% no período considerado. Valor duas vezes superior ao crescimento do 

PIB estadual que foi de 199%. Elevando o município da 159ª posição entre os municípios do 

estado no ano 2005 para a 117ª posição em 2013. No período Terezópolis de Goiás 

ultrapassou 42 outros municípios no quesito geração do PIB estadual (Tabela 5-12). 

 

Tabela 5-12: Produto Interno Bruto a preços correntes, classificação, Valor Adicionado (VA) por setor 
e PIB per capita, Terezópolis de Goiás e Estado de Goiás (R$ mil) 

 

Municípios Agropecuária Indústria Serviços VA Impostos PIB Clas
s. 

PIB Per 
capita 
(R$) 

Ano  - 2005  

Estado de Goiás 5.977.907 11.623.102 27.149.923 44.750.933 5.783.476 50.534.408 - 8.992 

Terezópolis de 
Goiás 

3.287 3.084 17.206 23.577 2.386 25.963 159 4.267 

Ano - 2008 

Estado de Goiás 8.449.602 17.261.639 40.138.636 65.849.877 9.421.286 75.271.163   12.877,88 

Terezópolis de 
Goiás 

4.082 5.253 27.579 36.914 3.867 40.781 157 6.941,41 

Ano - 2010  

Estado de Goiás 11.950.497 22.536.481 50.280.702 84.767.679 12.808.251 97.575.930 - 16.251,70 

Terezópolis de 
Goiás 

6.155 9.520 36.404 52.079 5.906 57.985 151 8.836,44 

Ano - 2013 

Estado de Goiás 16.450.649 34.498.481 82.575.591 133.524.721 17.485.500 151.010.221 - 23.470,48 

Terezópolis de 
Goiás 

7.016 33.083 83.789 123.888 18.521 142.409 117 19.967,65 

 
Fonte: Instituto Mauro Borges / Segplan-GO - 2015. 

 

A constatação encontrada acima, do crescimento do setor industrial pode ser melhor 

compreendida na Tabela 4-13, quando se tem os valores relativos na participação dos 

setores no total do PIB do município. Em 2000 o setor industrial contribuía com 11,17% e 

chegou a 2013 com 26,7% e por outro lado, houve queda da participação de todos os 

demais setores produtivos. 
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Tabela 5-13: Participação percentual dos setores e dos impostos na formação do Produto Interno 
Bruto do município de Terezópolis de Goiás. 

 

Setores 2000 2005 2010 2013 

Agropecuária 
                  

18,43  
                  

13,94  
                    

4,50  
                    

5,66  

Indústria 
                  

11,17  
                  

13,08  
                  

17,10  
                  

26,70  

Serviços  
                  

70,40  
                  

72,98  
                  

78,40  
                  

67,63  

Administração Pública 
                  

30,59  
                  

28,40  
                  

18,71  
                  

17,87  

Impostos 
                    

5,89  
                  

10,12  
                  

13,29  
                  

14,95  

 
Fonte: Elaborado a partir de dados do IMB, 2016. 

 

Observando mais detidamente as características dos setores produtivos, tem-se que 

o setor de serviços é representado por estabelecimentos de micro e pequeno porte. 

Serviços mais especializados são adquiridos nas cidades de Anápolis e Goiânia. 

 
Quadro 5-3: Indústrias de Terezópolis de Goiás, segundo cadastro da Federação das Indústrias de 
Goiás (FIEG). 2005 e 2013. 

 

2005 2013 

Produtos Mineriais não metálicos 

Metalurgica 

Mobiliário 

Produto alimentício 

Editorial e gráfica 

Bela Arte Moveis 

Bobinas Com 

Ceramica Fagundes Ltda 

Ceramica Santo Expedito 

Corgraf 

Gell Underwear 

Higi-Care 

Maxima Ind. e Com de Artefatos de Cimento 

Moveis Terezópolis 

Panificadora 2 Irmãos 

Serralheria Dinamica 

Stilo Moveis 

Tecnometal 

Torpa 

 

Fonte: FIEG, 2015. 

 

O numero de empresas industriais apresentado no Quadro 5-13 reflete bem o 

crescimento do setor industrial do município, em 2005 o município contava com cinco 

empresas, já em 2013, tinha-se 14 empresas industriais. Cresceu não somente o número 

como também os setores de atuação. Fato que pode ter sido impulsionado pela boa 
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localização do município, frente às facilidades de transportes existentes. 

Ainda, nos setores econômicos, observa-se que o setor agropecuário de Terezópolis 

de Goiás não teve crescimento regular como os demais setores e tem participação muito 

baixa em relação ao do Estado, não chegando a 0,05% do total. E não há produto que se 

destaque no cenário estadual ou federal. 

Internamente, do efetivo de animais entre o ano de 2000 e 2014 que se destacou foi 

o de galináceos que dobrou sua quantidade (Tabela 5-14). Por outro lado, apesar da queda 

do número do rebanho bovino, houve ampliação do efetivo destinado a produção de leite, 

situação que se reflete no crescimento leite produzido (Tabela 5-15). 

 
Tabela 5-14: Efetivo de animais da pecuária. Terezópolis de Goiás. 2000 – 2014. 

 

 Efetivo da Pecuária 2000 2005 2010 2014 

Aves (cab) 35.000 31.800 40.000 48.500 

Codornas (cab) 25.000 20.000 20.000 25.000 

Galináceos (cab) 10.000 11.800 20.000 23.500 

Rebanho Bovinos (cab) 10.500 14.000 12.000 10.350 

Rebanho de Suínos (cab) 2.250 2.500 2.670 3.270 

Rebanho de Vacas Ordenhadas (cab) 1.450 1.800 1.700 2.200 

 
Fonte: Elaborado a partir de dados do Goiás, 2016. 

 

 
Tabela 5-15: Produção de origem animal. Terezópolis de Goiás. 2000 – 2014. 

 

 Produção de origem animal 2000 2005 2010 2014 

Leite (mil l) 2.040 2.500 2.180 3.878 

Ovos (mil dz) 39 41 62 252 

Ovos de Codornas (mil dz) 15 13 15 180 

Ovos de Galinha (mil dz) 24 28 47 72 

 
Fonte: Elaborado a partir de dados do Goiás, 2016. 

 

Quanto aos bens produzidos, tem-se a relevante elevação da produção de ovos, com 

especial projeção dos ovos de codornas, que saiu de 15 mil dúzias em 2010 para a 

produção de 180 mil dúzias em 2014 (Tabela 5-15). 

A produção agrícola tem apresentado substituição dos produtos cítricos (laranja, 

limão e tangerina) por banana, mandioca e grãos. E nos últimos anos, depois de 2010 tem 

crescido de forma robusta a produção de soja (Tabela 5-16). 
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Tabela 5-16: Produção agrícola de Terezópolis de Goias. 2000 – 2014 (tonelada) 

 

Produção Agrícola 2000 2005 2010 2014 

Arroz (t) 160 50 51 31 

Banana (t) 80 570 600 1.350 

Laranja (t) 8.250 1.274 1.200 2.000 

Limão (t) 1.120 55 -  55 

Mandioca (t) 420 300 1.500 1.950 

Milho (t) 700 700 1.080 1.650 

Soja (t) -  155 135 900 

Tangerina (t) 1.400 240 240 500 

Tomate (t) 2.000 1.125 800 1.800 

Produção de grãos (t) -  905 1.194 2.581 

 
Fonte: Elaborado a partir de dados do Goiás, 2016. 

 

A pauta de exportação de Terezópolis de Goiás está concentrada em “artigos e 

equipamentos p/outros esportes e piscinas” e “outros artefatos p/ apetrechamento de 

construções”. E vem desde 2005 mantendo saldo positivo (Tabela 5-17). 

 

Tabela 5-17: Balança Comercial de Terezopolis de Goiás. 2004 – 2014. 

 

Balança Comercial 2004 2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Corrente de Comércio 
(US$ FOB) 

460.000 12.500 27.405 61.279 68.342 103.808 92.466 118.052 97.104 44.272 

Exportação (US$ FOB) - 12.500 27.405 61.279 68.342 103.808 92.466 22.877 97.104 44.272 

Importação (US$ FOB) 460.000 - - - - - - 95175 - - 

Saldo (US$ FOB) -
460.000 

12.500 27.405 61.279 68.342 103.808 92.466 72.298 97.104 44.272 

 
Fonte: Elaborado a partir de dados Goiás, 2016. 

 

 

5.4.6.1 Receitas e despesas  

As finanças do município tem apresentado superávit desde 2005 (Tabela 5-18). Dos 

valores arrecadados mais de 90% foram destinados às despesas correntes nos dois últimos 

2010 e 2011, nos anteriores a realidade não foi muito diferente. Tal situação provoca 

dificuldades para a administração municipal investir em equipamentos públicos necessários 

ao bem estar social. 

Olhando pela ótica do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), 

tem-se o setor industrial como maior participante na formação dele. Tais dados sinalizam 
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existência de grande informalidade principalmente no setor comercial e de serviços (Tabela 

5-19). 

 

Tabela 5-18: Receitas e despesas. Terezópolis de Goiás. 2000 – 2011. (R$ mil) 

 

Descrição 2000 2005 2010 2011 

Receita Total 3.154  4.599  9.183  10.705  

Receitas Correntes 2.820  4.526  9.003  10.480  

Receitas de Capital 334  73  180  225  

     

Despesa Total 3.536  4.409  8.970  10.524  

Despesas Correntes 2.994  3.959  8.489  9.952  

Despesas de Capital 542  450  482  573  

 
Fonte: Elaborado a partir de dados de Goiás, 2016. 

 

Tabela 5-19: Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Terezópolis de Goiás. 
2005 – 2014. (R$ mil) 

 

Descrição 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Arrecadação do 
ICMS 

312  214  352  538  666  828  1.417  1.205  1.671  2.029  

Comércio 
atacadista e 
distribuidor  

...  ...  7  18  13  18  41  56  80  69  

Comércio 
varejista 

...  ...  47  83  104  119  135  171  314  494  

Indústria ...  ...  264  365  523  650  1.075  930  1.207  1.274  
Prestação de 
serviço 

...  ...  6  5  1  -  -  5  9  62  

Produção 
agropecuária 

...  ...  23  27  8  5  10  23  36  33  

Combustível ...  ...  3  38  7  23  26  14  11  79  
Outros ...  ...  2  3  10  12  131  5  15  18  
Repasse 630  636  754  1.056  1.114       

 
Fonte: Elaborado a partir de dados de Goiás, 2016. 

 

 

5.4.7 Indicadores de desenvolvimento humano e municipal 

Apresenta-se agora de forma sintética os indicadores de desenvolvimento humano 

alcançado pelo município de Terezópolis de Goiás. 

Observando inicialmente o Índice de Desenvolvimento Humano – Municipal (Tabela 

5-20), nota-se que houve relevante melhoria dos indicadores do município, inclusive em 

relação à posição deste para com o Estado. Dos três indicadores analisados para formação 

do IDH-M, o que apresentou melhor resuldado foi a educação, comportamento similar ao do 

Estado, contudo, em proporção inferior. 



147 
 

 
Tabela 5-20: Índice de Desenvolvimento Humano – Municipal. Terezópolis de Goiás e Estado de 
Goiás. 1991, 2000, 2010. 

 

Anos Terezópolis de Goiás Estado de Goiás 

Longevidade Educação Renda IDHm Ranking Longevidade Educação Renda IDHm 

1991 0,658 0,141 0,502 0,360 206 0,688 0,278 0,33 0,487 

2000 0,739 0,348 0,594 0,535 180 0,773 0,439 0,686 0,615 

2010 0,799 0,615 0,655 0,685 163 0,827 0,646 0,742 0,735 

 
Fonte: Elaborado a partir de dados de Goiás, 2016. 

 

 

Estas melhoras dos indicadores elevaram o município no ranking estadual, saindo da 

206ª para a 163ª colocação. Ultrapassando 43 municípios do Estado.  

No contexto do Índice de Desenvolvimento Municipal (IDM) entre os anos de 2010 e 

2012 (Tabela 5-21), o município apresentou evolução no IDM Geral, IDM economia, IDM 

infraestrutura, IDM segurança e IDM Trabalho. Houve redução no IDM educação e no IDM 

saúde. 

 

Tabela 5-21: Índice de Desenvolvimento Municipal. Terezópolis de Goiás. 

 

Indicadores 2010 2012 
IDM Geral 5,36 5,59 

IDM Economia 4,3 4,64 
IDM Educação 6,03 6 

IDM Infraestrutura 5,24 5,36 
IDM Saúde 6,52 6,44 
IDM Segurança 5,75 5,98 
IDM Trabalho 4,34 5,15 

IDM Economia 4,3 4,64 
Setor agropecuário 0,81 0,57 
Setor industrial 5,51 5,87 
Setor de Serviços 5,22 5,14 
PIB per capita 2,83 3,68 
Evolução do PIB 8,3 9,23 

Recursos próprios 3,12 3,32 
IDM Educação 6,03 6 

Infraestrutura Básica 3,89 4,52 
Formação dos professores 4,84 5,59 
Atendimento educacional da população de 4 a 5 anos 7,79 6,57 
Atendimento educacional da população de 6 a 14 anos 9,85 6,57 
Atendimento educacional da população de 15 a 17 anos 8,55 7,58 

IDM Infraestrutura 5,24 5,36 
Cobertura da rede de energia elétrica 10 10 
Cobertura da rede de água tratada 9,09 9,16 
Cobertura da rede de esgoto 0 0 
Cobertura da rede de telefonia fixa e internet 1,86 2,28 

IDM Saúde 6,52 6,44 
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Indicadores 2010 2012 
Médicos SUS por 1.000 hab. 4,83 2,95 
Prenatal c/ 7 consultas 5,82 6,08 
Cobertura ESF 10 10 
Cobertura ESF - Saúde Bucal 5,8 4,49 
Mortalidade Infantil 8,98 10 
Cobertura Vacinal tetravalente 10 10 

IDM Segurança 5,75 5,98 
Crimes contra a dignidade sexual 3,44 6,14 
Crimes contra a pessoa 6,85 6,88 
Crimes contra o patrimônio 4,23 4,05 
Contravenções penais 8,29 8,63 
Tráfico de drogas 5,91 4,2 

IDM Trabalho 4,34 5,15 
Empregos formais entre a população de 18 a 64 anos 1,91 2,18 
Remuneração média 2,11 3,64 
Trabalhadores com formação de nível médio ou superior 5,1 5,26 
Geração de empregos formais 8,26 9,51 

 
Fonte: Elaborado a partir de dados de Goiás, 2016. 

 

Contudo, os índices atribuídos pelo Instituto Mauro Borges (IMB), ainda são baixos, 

tendo como referencia o valor dez (10) como nota máxima. 

Tendo por base alguns valores específicos de 2012, mostrados na Tabela 5-21, tem-

se como destaque a evolução do PIB com nota 9,23, a cobertura de água tratada com 9,16, 

mortalidade infantil e cobertura vacinal com nota 10,0 cada um e a geração de emprego com 

9,51. Os demais itens necessitam de cuidados mais apurados, pois apesar da melhoria 

ocorrida na nota de alguns, ainda estão longe das condições ótimas de oferta. 

 

 

5.4.8 Análise comparativa de desempenho econômico entre cidades afetadas 

por lagos construídos – Abadiânia, Alexânia, Nerópolis e Terezópolis de Goiás 

O objetivo nesta parte do estudo é comparar os desempenhos do município de 

Terezopolis de Goiás, Abadiânia e Nerópolis para se observar evidências de impacto da 

criação do Lago do Córrego João Leite e das consequentes limitações impostas pela Área 

de Proteção Ambiental - APA do João Leite, sobre o desempenho econômico do primeiro 

município. 

Para atender ao objetivo citado, buscou-se comparar o município de Terezópolis de 

Goiás com municípios que tivessem situações, se não equivalentes, mas próximas às dele. 

Os critérios estabelecidos para a escolha dos municípios para se comparar foram: 

a) ter em seu município lago construído, ou que tenha em seu território rios ou 

córregos que abasteçam o lago; 

b) estar próximo de grandes cidades, de modo a sofrer as influências (forças de 
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atração) delas; 

c) ser de pequeno porte; e, 

d) se possível ter APA em seu território.  

No contexto dos elementos citados, foram selecionados os municípios de Abadiânia, 

Alexânia e Nerópolis. Todos eles estão banhados por aguas que formam lagos artificiais: o 

Lago Corumbá IV (Abadiânia e Alexânia) e o Lago Ribeirão João Leite (Nerópolis).  

Todos os municípios estão próximos a grandes cidades, Abadiânia e Alexânia estão 

no entorno de Brasília e Nerópolis na região metropolitana de Goiânia. 

 

 

5.4.8.1 A população 

Dos quatro municípios, Terezópolis de Goiás é o de menor população e tem 

apresentado crescimento superior ao de Alexânia e do Estado, o seu crescimento é 

praticamente igual ao de Nerópolis e inferior ao de Abadiânia (Tabela 5-22). 

 

 

Tabela 5-22: População residente. Dados censitários. Estado de Goiás, Abadiânia, Alexânia, 
Nerópolis e Terezópolis de Goiás. 2000 e 2010. 

 

 Locais 1980 1991 2000 2010 

ESTADO DE GOIÁS 3.121.125 4.018.903 5.003.228 6.003.788 

Abadiânia 9.030 9.402 11.452 15.757 

Alexânia 12.116 16.472 20.047 23.814 

Nerópolis 9.368 12.987 18.578 24.210 

Terezópolis de Goiás - - 5.083 6.561 

 
Fonte: Goiás, 2016. 

 

 

5.4.8.2 O Produto Interno Bruto (PIB) 

Os valores absolutos do PIB de Terezópolis de Goiás mostram um município 

pequeno em relação aos demais, corresponde a 21,6% do PIB de Alexânia, 23,9% de 

Nerópolis e 62,7% do Abadiânia (em 2013). Contudo, teve entre 1999 e 2013 (valores não 

atualizados) crescimento de 14,8 vezes, no mesmo período Abadiânia cresceu 10,4, 

Alexânia 15,4 e Nerópolis em 5,4, enquanto o PIB do Estado de Goiás se elevou 6,8 (Tabela 

5-23). 
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Tabela 5-23: Produto Interno Bruto a Preços Correntes – PIB (R$ mil). Estado de Goiás, Abadiânia, 
Alexânia, Nerópolis e Terezópolis de Goiás. 1999 – 2013. 

 

Locais 1999 2000 2005 2010 2013 

Estado de Goiás 22.191.345,60 26.249.030,88 50.534.408,26 106.771.850,00 151.010.221,00 

Abadiânia 21.799,38 26.008,31 52.314,63 133.073,00 227.036,00 

Alexânia 42.814,69 50.183,05 244.809,54 332.532,00 657.827,00 

Nerópolis 109.539,94 117.511,04 213.659,68 370.781,00 596.037,00 

Terezópolis de 
Goiás 

9.639,69 11.329,65 25.963,48 95.303,00 142.409,00 

 
Fonte: Goiás, 2016. 

 

Tal condição de variação se refletiu no Produto Interno Bruto per capita de 

Terezópolis de Goiás e demais municípios no mesmo período. Em termos absolutos o valor 

de R$ 19.967,65 de Terezópolis de Goiás em 2013 foi somente superior ao de Abadiânia. 

Situação inversa à de 1999, quando o PIB per capita de Terezópolis de Goiás era o menor 

de todos (Tabela 5-24).  

 

 

 

Tabela 5-24: Produto Interno Bruto per capita – PIB per capita (R$). Estado de Goiás, Abadiânia, 
Alexânia, Nerópolis e Terezópolis de Goiás. 1999 – 2013. 

 

Locais 1999 2000 2005 2010 2013 

Estado de Goiás 4.475,30 5.180,49 8.992,02 17.783,32 23.470,48 

Abadiânia 2.018,27 2.245,00 4.107,62 8.448,04 13.103,78 

Alexânia 1.970,30 2.474,75 10.984,41 13.955,53 25.829,55 

Nerópolis 6.159,81 6.204,38 9.676,18 15.328,51 22.607,97 

Terezópolis de 
Goiás 

1.933,35 2.184,66 4.266,80 14.523,41 19.967,65 

 
Fonte: Goiás, 2016. 

 

 

Quando observado a participação de cada setor produtivo na composição do valor 

adicionado, tem-se que o setor industrial de Terezópolis de Goiás cresceu mais que o de 

todos os municípios estudados. Por outro lado, o setor que entre todos os municípios 

apresentou pior desempenho foi da agropecuária de Terezópolis de Goiás. O crescimento 

do valor adicionado do setor de serviços do município teve resultado inferior ao Alexânia 

(Tabela 5-25).  
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Tabela 5-25: Valor Adicionado Bruto a preços básicos (R$ mil) por setor produtivo. Abadiânia, 
Alexânia, Nerópolis e Terezópolis de Goiás. 2000 – 2013. 

 

MUNICÍPIO 2000 2005 2010 2013 

AGROPECUÁRIA (R$ MIL) 

Abadiânia 5.955 13.983 25.611 49.348 

Alexânia 9.372 16.507 26.228 52.157 

Nerópolis 4.860 10.301 10.218 22.918 

Terezópolis de Goiás 1.972 3.287 3.786 7.016 

Total Agropecuária 22.159 44.078 65.843 131.439 

INDÚSTRIA (R$ MIL) 

Abadiânia 2.669 5.379 10.167 17.490 

Alexânia 6.685 89.754 93.459 124.855 

Nerópolis 50.672 93.439 125.816 214.508 

Terezópolis de Goiás 1.195 3.085 14.383 33.083 

Total Indústria 61.221 191.656 243.825 389.936 

SERVIÇOS (R$ MIL) 

Abadiânia 15.771 29.910 88.369 142.270 

Alexânia 31.119 80.197 170.776 385.410 

Nerópolis 45.108 85.735 191.424 280.533 

Terezópolis de Goiás 7.533 17.206 65.953 83.789 

Total Serviços 99.531 213.048 516.522 892.002 

TOTAL (R$ MIL) 

Abadiânia 24.396 49.272 124.147 209.107 

Alexânia 47.176 186.458 290.463 562.423 

Nerópolis 100.641 189.475 327.458 517.959 

Terezópolis de Goiás 10.699 23.577 84.123 123.888 

Total Valor Adicionado 182.911 448.782 826.191 1.413.377 

 
Fonte: Goiás, 2016. 

 

 

5.4.8.3 Diagnóstico acerca dos aspectos socioeconômicos 

O município de Terezópolis de Goiás, apesar dos poucos anos de existência vem 

apresentando crescimento satisfatório, condição aceita quando se compara os resultados 

frente aos do Estado de Goiás e de alguns municípios com condição análoga de afetado por 

lago construído. Entre o ano 2000 e 2013, a participação relativa deste município no total do 

Valor Adicionado Bruto (VA) dos quatro municípios (Tabela 4-25), foi de elevação. Teve um 

tropeço em 2005, recuperou-se e saltou de 5,8% para 8,8% em 2013. Porem em valores 

muito abaixo de Abadiânia que foi de 14,8% em 2013. 

Observando os setores econômicos, o PIB de Terezópolis de Goiás teve 
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crescimento, ancorado pelo setor industrial. O setor de serviços vem mantendo sua posição 

proporcional ao total do valor adicionado. Por outro lado, o setor agropecuário teve 

desempenho pífio no período estudado, caindo de 18,4% em 2000 para 5,7% em 2013. Tal 

condição se atribui às severas condições impostas ao município com o advento da APA do 

João Leite que inibiu fortemente as condições de produção. 

A dificuldade de crescimento é uma realidade para todos os setores econômicos, 

pois as condições a que o município está submetido compromete a criação de politicas para 

o setor industrial, o agropecuário e de serviços, uma vez que limita a instalação na cidade 

de empreendimentos que supostamente possam atingir o Ribeirão João Leite, que passa 

pelo município e abastece o reservatório de mesmo nome. 

Tal constatação fica patente ao se observar o desempenho do setor agropecuário 

seriamente afetado pela criação da Área de Proteção Ambiental – APA do João Leite que 

abrange seu território. Tal setor produtivo em especial necessita de atenção por parte das 

autoridades na obtenção de compensações para reduzir o prejuízo de seu crescimento, que 

tem afetado muito a economia local. Pois, parcela razoável de sua população depende 

deste setor. 

No campo dos indicadores sociais a situação não é diferente quando se observa o 

crescimento das condições sociais dos municípios, quando se tem melhoras, contudo, na 

maioria dos índices os valores ainda estão longe do recomendado para se alcançar uma 

condição de desenvolvimento aceitável. 

Algumas alternativas estão sendo utilizadas para tentar contornar os problemas 

causados pela APA do João Leite, como a transformação de propriedades da zona rural em 

promotoras de ações do setor de turismo, contudo, necessita-se de novos investimentos, 

situação para a qual os afetados têm que agir por conta própria, sem apoio ou compensação 

das autoridades responsáveis por coloca-los em tal condição. Outras ações são sugeridas, 

como: artesanato; sistema agroflorestais; feiras; produção ecológica integrada (agricultura 

orgânica); programa adote uma nascente; programa produtor de água; fomento tecnológico 

florestal para o cerrado; programa de formação e educação ambiental; pograma de 

reabilitação ambiental; Programa Desenvolvimento da escola (horta, feira de ciência, 

valorização de fruta do cerrado, conscientização de alunos e famílias, etc.); formação 

extensionista com ênfase em transferência de tecnologia de base ecológica e familiar; fundo 

municipal para pagamento por serviços ambientais; atividades produtivas de baixo impacto 

ambiental e credito de carbono. São ações que estão em implementação em outras cidades 

que tiveram APA’s instituídas em seus territórios. Porém, com grandes auxílios do governo 

estadual e federal para que tais ações ocorram, que não é o caso de Terezópolis de Goiás.  
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5.4.9 Situação socioeconômica de Terezópolis de Goiás sob a ótica de seus 

moradores 

Os resultados obtidos com a aplicação dos questionários aos participantes das 

atividades de Mobilização Social de Terezópolis de Goiás estão apresentados a seguir. 

 

5.4.9.1 Naturalidade dos moradores 

Sobre a naturalidade dos entrevistados, tem-se que 71% deles (81 entrevistados) 

não são naturais de Terezópolis de Goiás (Gráfico 5-7). 

 

Gráfico 5-7: Naturalidade dos moradores de Terezópolis de Goiás (%). 

 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Dentre os entrevistados que afirmaram não ser naturais de Terezópolis de Goiás, 

42% do total mudaram-se para o município por motivos de família, 23% por motivos de 

trabalho e apenas 2% das pessoas declararam ter se mudado para Terezópolis de Goiás 

por questões de estudos; 32% afirmaram ter se mudado por outros motivos (Gráfico 5-8). 

 
Gráfico 5-8: Causas da mudança dos entrevistados não naturais para Terezópolis de Goiás (em %). 

 

Fonte: Elaborado pelos autores. 
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Destes não nascidos em Terezópolis de Goiás, 80% disseram residir nele há cinco 

anos ou mais e apenas 2,5% (2 pessoas) afirmaram morar em Terezópolis de Goiás há 

menos de um ano; 3,7% (três pessoas) moram no município há um ano e 13,6% residem 

em Terezópolis de Goiás entre dois e quatro anos. Município novo, com população recém-

chegada (Gráfico 5-9). 

 

Gráfico 5-9: Tempo de residência nos não naturais em Terezópolis de Goiás (em %). 

 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

5.4.9.2 Trabalho e Renda 

Em relação a estarem ou não empregados, a maioria, 76,3% dos entrevistados 

respondeu que estão trabalhando e 23,7% das pessoas responderam não estar trabalhando 

no momento da entrevista. De acordo com o PNUD (2013), 71,7% da população 

economicamente ativa de Terezópolis de Goiás que possui 18 anos ou mais de idade está 

trabalhando (Gráfico 5-10). 

 
Gráfico 5-10: Condição de empregabilidade dos entrevistados (em %) 

 

Fonte: Elaborado pelos autores. 
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Sobre a renda familiar, 53,5% dos entrevistados disseram que a sua renda não é a 

maior formadora daquela e 46,5% responderam que são responsáveis pela maior parte 

(Gráfico 5-11). 

 

Gráfico 5-11: Participação da renda do entrevistado é maior na formação da renda familiar (em %) 

 

 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Cerca de 42% dos entrevistados disseram que duas pessoas da família trabalham 

para compor a renda total mensal e 33% disseram que apenas uma pessoa trabalha para 

compor a renda familiar. Em 14% do total, três pessoas da família trabalham para obter a 

renda declarada. E 3,5% dos entrevistados responderam que cinco pessoas ou mais em sua 

família trabalham para compor a renda mensal total (Gráfico 5-12). 

 

Gráfico 5-12: Número de pessoas da família do entrevistado que trabalham para compor a renda 
mensal da família (em %). 

 

Fonte: Elaborado pelos autores. 
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Para 40% dos entrevistados, a parte mais significativa da renda familiar provém de 

trabalho com carteira assinada e em 22% do total de entrevistados a maior parte da renda 

familiar provém de atividades informais, ou seja, trabalho sem carteira assinada. Apenas 

4,4% dos entrevistados declararam que a maior parte das rendas de suas famílias provém 

de aposentadorias ou pensões; 32,5% das pessoas afirmaram que a maior parte da renda 

familiar provém de outras fontes (Gráfico 5-13). 

 

 

Gráfico 5-13: Origem da maior fonte da renda familiar do entrevistado (em %). 

 

 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

 

 

5.4.9.3 Formas de Transporte 

A respeito do meio de transporte mais utilizado para se deslocarem a seus locais de 

trabalho, 36% dos entrevistados utilizam o carro para percorrer este trajeto; 32% do total se 

deslocam à pé para desempenhar estas atividades e 18% das pessoas realizam o trajeto de 

ônibus. As motocicletas são o meio de transporte utilizado por 11% dos entrevistados; 

apenas uma pessoa afirmou se deslocar para seu trabalho de bicicleta (Gráfico 5-14).  
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Gráfico 5-14: Meio de transporte utilizado pelo entrevistado para ir ao trabalho (em %). 

 

 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

 

5.4.9.4 Forma de lazer 

Quanto às formas de lazer que fazem uso juntamente com suas famílias: mais da 

metade dos entrevistados (54%) preferem ficar em casa com suas famílias para descansar, 

28% das pessoas declararam realizar passeios diversos; 8% do total preferem viajar e 6% 

praticar esportes; apenas duas pessoas declararam buscar atividades culturais como forma 

de lazer (Gráfico 5-15).  

 

Gráfico 5-15: Formas de lazer dos entrevistados e suas famílias (em %). 

 

 

Fonte: Elaborado pelos autores. 
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5.4.9.5 Local de compras de bens e serviços 

Dos entrevistados, 73% declarou que se deslocam para outros municípios para fazer 

compras e os outros 27% afirmaram que realizam estas atividades em Terezópolis de Goiás 

(Gráfico 5-16). 

 

Gráfico 5-16: Local de compras de bens e serviços (em %). 

 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Dentre os entrevistados que declararam frequentar outras cidades em busca de 

outras opções de produtos além dos oferecidos em Terezópolis de Goiás, a maior parte 

(35%) disse buscar itens de vestuário e 24% de produtos alimentícios. Em relação aos 

serviços, os mais buscados são os de saúde, com 27,5%, seguidos dos de entretenimento 

(24,8%) e educacionais (23,5%), conforme mostram os Gráficos 5-17 e 5-18. 

 

Gráfico 5-17: Produtos buscados pelos entrevistados fora de Terezópolis de Goiás (em %). 

 

Fonte: Elaborado pelos autores. 
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Gráfico 5-18: Serviços buscados pelos entrevistados fora de Terezópolis de Goiás (em %). 
 

 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

 

5.4.9.6 Percepção da qualidade dos serviços públicos no município 

Quando se foi avaliar a qualidade dos serviços públicos prestados em Terezópolis de 

Goiás, considerou-se os seguintes itens: abastecimento de água, drenagem de água da 

chuva, esgotamento sanitário, coleta de lixo/limpeza urbana, iluminação elétrica, 

conservação de ruas e avenidas, assistência social, saúde, educação, transporte, 

segurança, atividades culturais e de lazer, preservação do patrimônio histórico e 

preservação do meio ambiente.  

As classificações utilizadas para avaliar estes serviços foram: boa, regular e 

ruim/péssima. Na tabela 5-26, estão apresentados os resultados obtidos. 

 
Tabela 5-26: Valores atribuídos pelos entrevistados sobre os serviços públicos em Terezópolis de 
Goias. Em percentual (%). 

 

Serviços Bom Regular Ruim/Péssimo 

Abastecimento de água 48 40 12 

Drenagem de água de chuva 13 50 37 

Esgotamento sanitário 14 38 48 

Coleta de lixo/limpeza urbana 60 31 9 

Iluminação elétrica 58 36 6 
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Serviços Bom Regular Ruim/Péssimo 

Assistência social 47 46 7 

Saúde 53 41 6 

Educação 57 39 4 

Transporte 40 47 13 

Segurança 19 53 28 

Atividades culturais e de lazer 18 60 22 

Preservação do patrimônio histórico 27 53 20 

Preservação do meio ambiente 37 52 11 

 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

 

Os itens mais bem avaliados, classificados com “bom” pelos entrevistados, foram: a 

coleta de lixo/limpeza urbana por 60%, iluminação elétrica por 58% e educação por 57%. E 

o que apresenta pior desempenho segundo os entrevistados é a questão do esgotamento 

sanitário considerado por 48% como “ruim/péssima”. Na categoria de “regular”, vem: a 

atividades culturais por 60%, a segurança e a preservação do patrimônio histórico, ambos 

por 53%, a conservação de ruas e avenidas por 52% e a drenagem da água da chuva por 

50% dos entrevistados (Tabela 5-22).  

 

 

5.4.9.7 Prognóstico 

Por fim, os entrevistados durante a Mobilização Social foram convidados a darem 

sugestões para o futuro do município, apresentando suas principais reivindicações. As 

respostas foram diversas, conforme apresentado no Gráfico 5-19, sendo que as maiores 

demandas encontram-se nas áreas de infraestrutura (asfalto, coleta de lixo, iluminação e 

esgoto), saúde e segurança pública. 
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Gráfico 5-19: Principais reivindicações dos entrevistados. 

 
 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

 

 

5.5 Caracterização urbanística 

5.5.1 Aspectos urbanísticos do Município de Terezópolis de Goiás 

Atualmente, o debate acerca das questões urbanas refere-se à possibilidade de 

promover a sustentabilidade nos ambientes urbanos, no contexto do alcance do 

desenvolvimento sustentável, ou seja, buscar a economia do desenvolvimento aliada ao não 

esgotamento dos recursos existentes no planeta (LEITE, 2012). Isto envolve toda a 

complexidade de agentes e interesses internos e externos, devendo-se levar sempre em 

consideração o meio ambiente natural, a sociedade, a cultura e a economia. 

Em se tratando de pequenos aglomerados urbanos, e em especial no caso em tela, o 

Município de Terezópolis de Goiás, o desafio se torna ainda maior, pois os fatores externos 

são imensamente mais complexos e relevantes do que os fatores próprios do Município, 

considerando que o Município: i) se insere em uma região Metropolitana em franca 

expansão e da influência da Capital sobre sua periferia; ii) faz parte de eixo de 

desenvolvimento importante, que se configura pela articulação Goiânia-Anápolis-Brasilia e 
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cuja materialização se dá por meio da Rodovia Federal BR-153 a qual atinge o Município na 

sua centralidade; iii) situa-se, em sua totalidade territorial, em uma Área de Preservação 

Permanente (APP), o que impõe uma série de restrições no que se refere ao processo de 

expansão e a implementação de atividades que promovam e desenvolvam sua economia. 

Não se deve, no entanto, desprezarem-se os desafios próprios do município, 

principalmente no que se refere à capacidade institucional na promoção de um 

desenvolvimento urbano visando a qualidade de vida de seus cidadãos e a sustentabilidade. 

Em países como o Brasil, onde não há tradição em aspectos do planejamento 

urbano, seja para grandes, médias ou pequenas cidades, e onde são disponibilizados 

poucos recursos para qualificação urbana e territorial (incluindo a área rural) é necessária 

muita ousadia e criatividade para a realização de ações que visem a utilização de 

tecnologias limpas e sustentáveis (baixo gasto de energia, energias alternativas, reciclagem, 

planejamento de ocupações com baixo impacto ambiental) aliadas ao bom desenho urbano. 

 

 

5.5.2 Aspectos Metodológicos 

 A caracterização urbanística do Município de Terezopolis de Goiás foi realizada a 

partir do levantamento de dados e informações de fontes secundárias, inclusive 

mapeamentos dos outros temas deste estudo, acerca do Município, seguida de visita 

técnica para verificação dos dados iniciais e obtenção de novas informações. 

A partir da conclusão da fase anterior partitu-se para a interpretação da realidade 

encontrada considerando referências nacionais e internacionais já consolidadas no que se 

refere aos aspectos considerados. 

 

 

5.5.2.1 Traçados e plantas gerais 

O município de Terezópolis de Goiás possui em seu território três núcleos urbanos 

distintos e descontínuos: o núcleo urbano principal, o distrito de Marinápolis e a Ecovila 

Santa Branca, esta última instituída pela Lei Municipal 152/2000. 

No núcleo urbano principal (Sede) verifica-se o traçado em malha ortogonal 

adequado para a topografia do local e que apresenta facilidade de implantação. O sentido 

da malha coincide com o sentido da BR-153 e demonstra a forte influencia desta via sobre a 

área urbana (Figura 5-5). 

Nas proximidades deste núcleo, encontram-se em fase de implantação dois 

parcelamentos do tipo condomínio fechado, denominados Flora Terezópolis e Jardim Potala, 

os quais se encontram embargados por medida judicial devido a aspectos relacionados à 

APA do Ribeirão João Leite. 
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Internamente, a malha da Sede é cortada pela Rodovia Estadual GO-466 a qual 

cruza perpendicularmente a BR-153 gerando um ponto de conflito importante e que deverá 

ser considerado no processo de planejamento do Município. Esta Rodovia interliga o 

Municipio de Terezópolis de Goiás com a GO-080 e com a Estrada Santa Tereza ligação 

viária secundária de acesso do Município a Goianapolis e é um eixo gerador de tráfego na 

área urbana cuja caixa da via não corresponde a este uso. 

O Distrito de Marinápolis, distante aproximadamente 4,8 km do núcleo urbano 

principal apresenta-se “confinado” entre a BR-153 e um córrego sem toponímia oficial, cujas 

nascentes encontram-se próximas à ocupação (Figura 5-6). O traçado acompanha a 

topografia tanto na sua parte mais plana, quanto no traçado do córrego, o que demonstra 

uma adaptação correta aos elementos físicos estruturantes. A ligação mais fácil com a sede 

do Município ocorre pela BR-153, não havendo um sistema viário secundário que possibilite 

o acesso direto com a mesma, o que pode ocorrer por meio de estradas vicinais cujo 

percurso é, significativamente, mais longo. 

Por fim destaca-se o núcleo urbano denominado Ecovila Santa Branca implementado 

a partir do ano de 2000, que estabeleceu esta área como Zona Urbana Descontínua. 

Localizado na porção norte do município, distante aproximadamente 8,5 km da Sede, sua 

tipologia de implantação é de condomínio fechado, cujo traçado, diferentemente dos demais, 

apresenta uma forma mais orgânica, assentando-se à topografia local, um pouco mais 

acidentada (Figura 5-7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5-5: Recorte da Carta Imagem do Município de Terezópolis de Goiás com destaque para o 
núcleo urbano principal (Sede). 
Fonte: ITCO, 2015. 
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 Após a análise da forma urbana do Município, depreende-se que sua implantação 

reflete o histórico da formação do Município desde a sua condição de Vila, que remonta a 

década de 1940 até sua emancipação como Município, o qual ocorreu no ano de 1992 a 

Figura 5-6: Recorte da Carta Imagem do Município de Terezópolis de Goiás com destaque para o 
Distrito de Marinápolis em relação à Sede. 
Fonte: ITCO, 2015 

Figura 5-7: Recorte da Carta Imagem do Município de Terezópolis de Goiás com destaque para a 
Ecovila Santa Branca. 
Fonte: ITCO, 2015 
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partir do desmembramento do Distrito de Santa Tereza do município de Goianápolis, 

conforme descrito na contextualização histórica. 

 

5.5.2.2 Ruas e vias principais 

As vias urbanas constituem-se de duas partes diferenciadas pelas funções que 

desempenham: 

i) O leito carroçável, destinado ao trânsito de veículos a ao escoamento das águas 

pluviais através do conjunto meio-fio – sarjeta, e desta para a galeria de captação de 

águas pluviais, a qual deve ser exclusiva para este fim; 

ii) Os passeios (calçadas), adjacentes ou não ao leito carroçável, destinados ao trânsito 

de pedestres e limitados pelo conjunto meio-fio – sarjeta  (MASCARÓ; YOSHINAGA, 

2005). 

Esta é a definição física do que se entende por infraestrutura viária urbana. No 

entanto, em se tratando de aspectos urbanísticos e no que tange ao direito Constitucional da 

liberdade de ir e vir concretizado na Lei 12.587/2012, que institui as diretrizes da Política 

Nacional de Mobilidade Urbana, a RUA possui significados multidimensionais, quais sejam: 

o físico, o político, o social, o cultural e o econômico. 

Neste contexto, conclui-se que a mobilidade das pessoas, entendida como a 

possibilidade concreta de ir e vir, é o que garante a plena consolidação das demais funções 

urbanas da cidade, ou seja, os deslocamentos diários dos locais de moradia até o trabalho, 

lazer, cultura, esportes, saúde, educação, etc. (MDT; FNRU, 2015) 

Desta forma o planejamento do sistema viário deverá considerar seus múltiplos 

usuários, modais, tipos de deslocamentos, dentre outros aspectos, além de compatibilizá-lo 

com os aspectos de zoneamentos, uso do solo, parcelamentos. O desenho e 

dimensionamento do sistema viário, por menor que seja a cidade, requer atenção. 

Dentre os usuários do sistema viário, são os pedestres que mais tem sofrido com o 

avanço da “importância” do transporte motorizado. As calçadas perdem dia a dia espaço 

físico para os carros e são praticamente esquecidas como meio de circulação de pessoas.  

Nas cidades brasileiras, há uma completa ausência de processos de conservação 

dos pavimentos dos passeios, ocorrendo todo tipo de obstrução (buracos, rampas, degraus, 

diferentes obstáculos) e o emprego desmesurado de diferentes mobiliários urbanos, sem 

qualquer tipo de planejamento. 

Em geral as vias urbanas do município de Terezópolis de Goiás, possuem a mesma 

caixa (largura) e apresentam problemas de conservação, obstrução de passeios, não 

conformidade com aspectos de acessibilidade, esta que complementa a dimensão da 

mobilidade (Foto 5-3, 5-4 e 5-5). 
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Foto 5-3: Características das vias e dos passeios do Município de Terezópolis de Goiás. Existência 
de obstáculos no seu percurso. 

 

 

 

 

Foto 5-4: Características das vias e dos passeios do Município de Terezópolis de Goiás, com 
destaque a presença de mobiliário urbano sobre a via urbana. 
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Foto 5-5: Calçada no município construída com recursos do Governo Federal. Apresenta problemas 
construtivos no que se refere à acessibilidade. 

 

Em se tratando de tipologia, hierarquização e dimensionamento de vias, estas estão 

relacionadas aos usos do solo relacionados à mesma, podem ter, por exemplo, prioridade 

da função trânsito e resultam em grandes eixos viários ou ter prioridade da função 

habitação, onde o tráfego de veículos tem de ser menor e com baixa velocidade, por 

exemplo. 

Em geral as vias urbanas são classificadas como: 

 VIA DE TRÂNSITO RÁPIDO - EXPRESSAS: são aquelas que não possuem 

cruzamentos diretos nem passagem direta para pedestres. O acesso é feito por 

pistas paralelas, as quais consentem a entrada na via já com uma velocidade 

compatível da via.  

 VIA ARTERIAL: via de ligação entre as regiões da cidade, devendo ligar áreas com 

maior intensidade de tráfego ou as principais rodovias a serem integradas ao sistema 

de vias expressas, com vistas a melhor distribuição do tráfego nas vias coletoras e 

locais; 

 VIA COLETORA: são as que possibilitam a circulação de veículos entre as vias 

arteriais e locais; 

 VIA LOCAL: são as destinadas ao tráfego lento e a circulação de veículos entre 

áreas próximas, devendo ser usadas como acesso para áreas residenciais, 

comerciais ou industriais, e serem construídas de modo a dificultar sua utilização 

como atalho entre vias arteriais;  
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 VIA ESPECIAL: são as destinadas a usos específicos exclusivos, tais como, vias 

para pedestres, ônibus, bicicletas ou outras similares. 

 

Em Terezópolis de Goiás observou-se, no nível urbano, a ocorrência predominante 

de vias do tipo local, tanto do ponto de vista da dimensão quanto em relação aos aspectos 

de uso e ocupação do solo.  

Há uma única via com características de Avenida, ou seja, possui maior caixa, e vias 

duplicadas nos dois sentidos. Esta foi implementada em função dos loteamentos Flora 

Terezópolis e Jardim Potala a qual, no entanto poderia ser estendida e representar uma via 

arterial ou coletora no caso de uma possível da expansão urbana no seu sentido. 

Ainda no que se refere ao sistema viário municipal destaca-se a existência de vias 

vicinais na zona rural as quais providenciam a ligação entre as propriedades rurais e até a 

Ecovila Santa Branca, nesta via, o trecho até o condomínio possui pavimentação asfáltica. 

Em se tratando do macro sistema viário, o qual estabelece relações entre os 

municípios do entorno há a presença, no território do município, das rodovias estaduais GO-

466 e GO-222, e a BR-153 que representa um eixo macro viário de relevância nacional. No 

que se refere à GO-466, esta possui um trecho na área urbana cuja via é de mão simples, 

com características de via local e que, provavelmente não suportará um aumento do tráfego 

de veículos. 

Outra questão referente à GO-466 é que a mesma possui um entroncamento, no 

mesmo nível, com a BR-153, atravessando-a e gerando um ponto de conflito no tráfego o 

qual deve ser analisado no processo de planejamento.  

 

5.5.2.3 Tipologia de ocupação 

Em geral a ocupação na malha urbana é de caráter residencial, com predominância 

de uma edificação por lote, o que resulta em uma ocupação urbana de baixa densidade. 

Levantamento realizado pela Prefeitura do município no ano de 2015 corrobora estas 

constatações. Apontou que o município possui 4.253 unidades imobiliárias (lotes) sendo: 

2.082 lotes vagos (48,95%), 48 lotes com edificações em construção (1,13%), 11 lotes com 

construções em ruína (0,25%) e 2.112 lotes com edificações (49,67%).  

Destaca-se que o grande número de lotes vagos, apresentados no levantamento, 

situa-se nos parcelamentos destinados à condomínios residenciais fechados, ou seja, 869 

lotes, os quais devem apresentar meios próprios de manutenção de seus espaços internos, 

bem como a implantação e manutenção de sua infraestrutura. 

Desta forma se forem considerados os lotes urbanos abertos, há um total de 3.091 

unidades, e destes 2.077 considerados ocupados (TEREZÓPOLIS, 2015). Portanto há um 
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percentual de ocupação de aproximadamente 68% destes lotes, restando 920 lotes vagos 

distribuídos entre a malha urbana da Sede (457 lotes) e do Distrito de Marinápolis (463 

lotes). 

Assim sob o ponto de vista da ocupação, a malha urbana aberta apresenta-se com 

uma ocupação pouco densificada. 

Em se tratando da Ecovila Santa Branca, esta também se configura como uma 

malha urbana de baixa densidade de ocupação, isso se justifica pelo próprio caráter do 

empreendimento. Os demais parcelamentos, Bairro Yano, Flora Terezópolis e Jardim 

Potala, mesmo constando do levantamento, ainda não se constituem como parcelamentos 

aprovados legalmente. 

Quanto às densidades urbanas, tecnicamente, segundo Acioly e Davidson (1998): 

 
A densidade é um dos mais importantes indicadores e parâmetros de 
desenho urbano a ser utilizado no processo de planejamento e gestão de 
assentamentos. Ela representa o número total da população de uma área 
urbana específica, expressa em habitantes por uma unidade de terra, 
ou o total de habitações de uma determinada área urbana, expressa em 
habitações por uma unidade de terra. Geralmente utiliza-se o hectare 
como unidade de referência quando se trabalha com áreas urbanas. 

 

Oficialmente, segundo o IBGE (2016) a densidade demográfica4 do município 

situava-se em 2010 na ordem de 61,37 hab/km², enquanto na capital o mesmo índice era de 

1776,74 hab/km².  

Considerando a limitação do dimensionamento da densidade em termos da 

totalidade do território e para fins de análise deste estudo considerou-se a densidade 

urbana5 a partir de uma estimativa, haja vista que os estudos socioeconômicos não 

discriminaram a população por malhas urbanas.  

As malhas urbanas existentes possuem: 435 ha a Sede, 75 ha o Distrito de 

Marinápolis e 173 ha a Ecovila Santa Branca e que esta última apresenta um índice baixo 

de ocupação, somente 35% dos lotes, e o Distrito de Marinápolis apresenta somente 

23,92% de ocupação, conforme demonstra o Relatório Final do Trabalho de 

Recadastramento Imobiliário do Perímetro Urbano (TEREZÓPOLIS, 2015). Considerando 

este contexto, e em se tratando de uma estimativa, somente será considerada para o 

cálculo da densidade urbana a área da Sede e o total de habitantes na área urbana. 

Neste sentido, considerando-se que em 2010 86,5% da população encontrava-se na 

área urbana e mantendo este percentual para 2015, aufere-se que há nesta área 6.392 

                                                           
4
 A densidade demográfica possui os méritos de dimensionar a proporção da população em termos 

de ocupação em relação ao território. No entanto, assim como qualquer outro dado estatístico, ela 
possui as suas limitações, e a principal delas é a generalização, uma vez que a população não 
costuma distribuir-se de forma homogênea ao longo de uma unidade regional ou territorial. 
5
 O número total da população de uma área urbana específica dividida por sua área. 
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habitantes. Relacionado este total com a área urbana da Sede, ou seja, 435 há, estima-se 

com este raciocínio que a densidade demográfica da área urbana situa-se na ordem de 

14,69 hab/ha, bastante baixa. 

Estudos recentes sobre sustentabilidade urbana apontam diferentes caminhos 

acerca da análise e da propositura das densidades ideais em face dos desafios ambientais 

presentes em cada ocupação. Mas o debate e a prática atual demonstram que o modelo da 

cidade compacta, mais densa, está novamente na ordem do dia (ACIOLY; DAVIDSON, 

1998). 

Farr (2013), que corrobora os estudos de Rogers (2003) e Leite (2012), afirma que o 

aumento da densidade reduz o uso per capita de recursos, sejam eles naturais, econômicos 

ou sociais e promove benefícios em escala local, regional e global. 

Em se tratando dos aspectos locais, no Município de Terezópolis de Goiás, 

considerando que o recurso natural em evidência é a água, principalmente no que se refere 

ao impacto das áreas urbanas sobre o reservatório do Ribeirão João Leite, devem ser 

buscadas referências nacionais e internacionais que debatam sobre o tema em relação aos 

parâmetros de ocupação. Farr (2013) afirma que: 

Há muitos componentes na proteção de bacias hidrográficas, como a 
implantação apropriada do empreendimento na bacia, a preservação do 
espaço aberto adequado e a proteção das características ambientais 
essenciais. Além disso, o lugar e a forma com que as comunidades 
escolhem se estabelecer e crescer podem desempenhar um papel crucial 
na proteção das bacias hidrográficas.  

 

Estudo recente realizado nos Estados Unidos (FARR, 2013), em face da ampliação 

progressiva da ocupação de áreas para fins urbanos, demonstrou que as estratégias de 

ocupações de baixa densidade nem sempre representam a melhor opção no que se refere à 

proteção dos recursos hídricos. O parâmetro principal estudado para chegar-se às 

conclusões do estudo foi o escoamento pluvial, o qual representa um dos maiores vilões no 

que se refere à contaminação dos recursos hídricos. O estudo demonstrou que: 

 Com uma ocupação mais densa (20 moradias por hectare), os índices de 

escoamento superficial da chuva por moradia diminuem cerca de 74% em 

relação à densidade de 2,5 moradias por hectare; 

 Para o mesmo número de moradias, a urbanização mais densa produz 

menos escoamento superficial e menos cobertura impermeável que a 

urbanização de baixa densidade; 

 Para determinada quantidade de crescimento urbano, a urbanização de 

densidade mais baixa ocupa uma parte maior da bacia hidrográfica. 

 

Obviamente o que se demonstra em termos de densidade não deve ser a única 



171 
 

variável para a tomada de decisões acerca do planejamento das cidades em longo prazo, 

embora represente um dos aspectos mais importantes. Aliada à discussão sobre a 

densidade urbana, deve-se considerar melhores estratégias de uso do solo, tais como 

densidades urbanas variadas, incorporando espaço aberto adequado, preservando áreas 

ecológicas de transição importantes; uso da tecnologia nos elementos paisagísticos e de 

composição urbana no auxílio à coleta, manutenção e tratamento da água pluvial (questão 

inédita ainda no Brasil), reuso da água, uso de energias renováveis, entre outras estratégias 

viáveis e necessárias, as quais devem ser pensadas nos processos de planejamento da 

cidade. 

Trazendo estas experiências para a análise urbanística e ambiental no processo de 

expansão do Município de Terezópolis de Goiás destacam-se aspectos relevantes: 

 O avanço da expansão sobre o Córrego dos Macacos e no sentido da represa; 

 Os problemas da inexistência de um sistema de drenagem urbana eficiente; 

 O uso do solo atual e o que se deseja para o futuro; 

 A expansão urbana da Sede e os empreendimentos propostos; 

 A ocupação urbana segundo a legislação da APA. 

 

5.5.2.4 Os elementos de composição urbana 

Segundo os pressupostos da construção das cidades sustentáveis, ou Biocidades, 

segundo Gouvêa (2002), o desenho urbano deve ser concebido e estruturado, dentro de um 

modelo de sustentabilidade, considerando o clima, os elementos geomorfológicos, a 

vegetação e os fatos sociais produzidos pela sociedade. Neste sentido produziu um 

conjunto de sugestões, de desenho ambiental urbano, específicas para o Planalto Central e 

que são apropriados à realidade físico-ambiental de Teresópolis de Goiás.  

Dentre as recomendações para a construção de cidades sustentáveis, ou 

Biocidades, destaca-se: a sobreposição de usos compatíveis de forma a minimizar a 

segregação, a diversidade na morfologia urbana; e a implementação de sistemas de 

espaços livres. 

  

5.5.2.4.1 Praças e espaços livres em geral 

As praças e espaços livres em geral constituem-se em importantíssimos elementos 

de composição urbana, pois contribuem com a qualificação dos ambientes atuando de forma 

positiva no microclima urbano, como áreas permeáveis, domo áreas de encontro, lazer e 

socialização. 

A presença de praças deve ser agregada à composição dos espaços abertos e da 

preservação de maciços de vegetação nativa, principalmente as ciliares. Em relação a 
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arborização urbana é de fundamental importância o seu planejamento – escolha de 

espécies adequadas e nativas (preferencialmente), localização, orientação, espaço 

adequado (dimensão das vias urbanas). 

Observou-se que na composição atual do espaço urbano do Município há a presença 

de espaços livres no entorno dos equipamentos urbanos e prédios públicos e de praças, 

havendo a necessidade de manutenção e qualificação destes espaços já existentes. 

No que se refere à expansão urbana há de se garantir a existência de mais espaços 

livres e praças.  Recomenda-se para praças uma área mínima de 5 m² por habitante 

(distribuídos na malha urbana) ou 0,6% computadas no percentual de áreas verdes. 

Ressalta-se que as praças não se constituem como únicos elementos de 

composição relacionados à presença de vegetação. É necessário que se garanta a 

preservação dos fundos de vale e áreas ambientalmente frágeis. Gouvêa (2002) afirma que 

é fundamental a utilização de massa de vegetação e água, como estratégia de manutenção 

da qualidade ambiental para a região do planalto central. Recomenda reservar 15% da 

gleba a ser parcelada para áreas verdes (incluindo as praças), e/ou 12m² por habitante ou 

adotar outras recomendações locais. 

 

5.5.2.4.2 A vegetação urbana e do entorno  

A existência de vegetação diversificada nos ambiente urbanos, sem dúvidas 

representa dotar os ambientes de inestimável qualidade, tanto do ponto de vista físico 

quanto dos aspectos psicológicos. Segundo Gouvêa (2002), a vegetação densa e o 

sombreamento favorecem o aumento da umidade relativa e a redução das altas 

temperaturas diurnas dos períodos de seca mais severa. Além disto, a vegetação serve 

como elemento visual, como fator psicológico de ambiência e ainda como estimulador do 

encontro social nas áreas urbanas. 

Os estudos diagnósticos sobre a vegetação, apontou que a arborização do município 

se encontra deficiente e a biodiversidade de espécies plantadas é muito pequena e/ou 

exótica e recomendou que há a necessidade da elaboração de um Plano Diretor de 

Arborização Urbana, com a indicação de espécies apropriadas, para a correta arborização 

do município aliando técnicas paisagísticas de conservação e proteção de espécies nativas. 

 

5.5.2.4.3 Equipamentos comunitários e índices urbanísticos 

Os equipamentos comunitários representam os espaços de atendimento das 

atividades de educação, lazer, à saúde, segurança e demais aspectos socioculturais. Em 

relação às características do município de Terezópolis de Goiás destacaram-se no Quadro 

5-4 os equipamentos com as recomendações em comparação à situação existente. 
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Quadro 5-4: Recomendações urbanísticas para o dimensionametno dos equipamentos urbanos e 
comunitários. 

 
ÍNDICES RECOMENDADOS 

EQUIPAMENTOS 
ÁREA DO 
TERRENO 

RAIO DE 
INFLUÊNCIA 

POPULAÇÃO 
ATENDIDA 

Centro de Educação 
Infantil (0 – 6 anos) 

3.000 m² 300 m NE
(1)

 

Centro de Ensino 
Fundamental (7 – 14 
anos) 

8.000 m² 1.500 m NE
(1)

 

Centro de Ensino 
Médio (adolescentes 
– adultos) 

11.000 m² 3.000 m NE
(1)

 

Posto de saúde 360 m² 8.000 m 
1 por 3.000 

hab. 

Posto Policial 2.000 m 900 m² 
1 por 20.000 

hab 

Cemitério 
1,2 m² por 
habitante 

- - 

    

 

Observações: 
(1)

 NE – Não especificado; 
(2) 

número de estabelecimentos. 

Fonte: Adaptado de Gouvêa, 2002. 

 

Ressalta-se que estes são equipamentos comunitários básicos cuja presença no 

tecido urbano de pequenas cidades é de fundamental importância, mas há outros 

equipamentos como quadras esportivas, ginásios, centros de desenvolvimento social, entre 

outros os quais podem ser agregados e dimensionados a partir de demandas específicas.  

Quanto ao atendimento geográfico dos equipamentos mapeados no tecido urbano 

(Figuras 5-8, 5-9 e 5-10) destaca-se, no que se refere aos estabelecimentos de educação 

infantil, que há ainda uma abrangência geográfica deficitária, considerando que estes 

estabelecimentos devem encontrar-se nas proximidades das residências, a uma distância 

de até 300m. Destaca-se a não existência deste equipamento no Distrito de Marinápolis.  

No tocante às escolas de ensino fundamental há uma cobertura da totalidade do 

território, pela localização dos estabelecimentos, inclusive do Distrito de Marinápolis. Quanto 

à cobertura do equipamento destinado ao ensino médio há também a abrangência total do 

território, mas verifica-se o não atendimento geográfico, do Distrito o que impõe ao 

município soluções de transporte dos alunos até a escola. 
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Figura 5-8: Espacialização da abrangência dos equipamentos comunitários de educação infantil. 

 

 

Figura 5-9: Espacialização da abrangência dos equipamentos comunitários de ensino fundamental. 
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Figura 5-10: Espacialização da abrangência do equipamento comunitário de ensino médio. 

 

Quanto ao atendimento por posto de saúde e posto policial há, numericamente, o 

atendimento conforme os índices recomendados no Quadro 5-4. 

Verificou-se a existência de um cemitério no município, localizado na região 

noroeste. Não foi possível dimensionar a estrutura e atendimento do equipamento em 

relação à demanda municipal e não foi relatado, no período de contatos com o Município, 

problemas graves em relação a este aspecto, o que não exime a realização de um estudo 

ambiental específico para este equipamento no sentido de identificar possíveis problemas. 

 

 

5.5.3 A legislação urbanística de Terezopolis de Goiás 

Conforme abordado no capítulo referente ao aparato jurídico do Município (Capítulo 

6), fica evidente a lacuna legal existente nos regulamentos relacionados aos aspectos 

urbanísticos e ambientais no município. 

Considerando estes aspectos, inexiste em Terezópolis de Goiás a Lei mais 
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importante a ser editada pelos municípios, ou seja, o Plano Diretor Municipal – instrumento 

básico da política de desenvolvimento e expansão urbana. Evidencia-se que Terezópolis de 

Goiás encontra-se legalmente “inadimplente” perante a sociedade, pois a Constituição 

Federal em seus artigos 182 e 183, regulamentados pela Lei n°10.257/2001 – Estatuto da 

Cidade – impõe aos municípios integrantes de regiões metropolitanas e aglomerações 

urbanas, independente do número de habitantes, que promovam a elaboração de seus 

Planos Diretores. Da promulgação desta Lei Federal até a data atual já se passaram 15 

anos. 

Além do Plano Diretor Municipal, o qual deve seguir as prerrogativas do Estatuto da 

Cidade, há um conjunto de regulamentos os quais complementam a ação do Plano Diretor e 

avançam no sentido da regulamentação do uso e ocupação do solo municipal, dos 

parcelamentos para fins urbanos considerando as diversas modalidades pretendidas, a 

legislação edilícia (Código de Obras ou Edificações), a legislação de posturas, a legislação 

ambiental do município e a regulamentação em nível municipal dos instrumentos do Estatuto 

da Cidade dos quais o município lançará mão para fins de garantir o cumprimento efetivo do 

uso da propriedade urbana em prol do bem coletivo, da segurança e do bem-estar dos 

cidadãos, bem como do equilíbrio ambiental. 

Ressalta-se que somente a partir da existência de uma legislação consistente, 

correlata e coerente há a possibilidade da promoção de desenvolvimento social e 

econômico em bases equânimes e sustentáveis. 

 

 

5.5.4 A urbanização atual e os aspectos ambientais 

A urbanização atual do Município encontra-se, conforme já descrito nos itens 

anteriores, composta por três áreas urbanas descontínuas: a Sede do Município, o Distrito 

de Marinápolis e a Ecovila Santa Branca, todas estas com seus perímetros urbanos 

estabelecidos em Lei Municipal. 

Dos levantamentos junto ao Município restou a informação da impossibilidade de 

ampliação de suas áreas urbanas em face das imposições postas pelo Plano de Manejo da 

APA do João Leite, do que se tratará neste tópico. 

 Inicialmente ressalta-se, que em qualquer caso, independente de um município estar 

inserido ou não em Área de Proteção Ambiental, a responsabilidade ambiental frente ao uso 

e ocupação do solo existe e não pode ser negada pela sociedade, tampouco pelos seus 

gestores. Em se tratando de municípios inseridos em áreas de proteção integral ou de uso 

sustentável, este último, o caso do Município de Terezópolis de Goiás, há uma série de 

restrições as quais devem ser observadas e buscadas alternativas de uso e ocupação do 

solo. Representa um desafio aos municípios. 
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Em se tratando do Município de Terezópolis de Goiás, e como se verá adiante no 

Capítulo 6, do Aparato Jurídico, verifica-se que o Plano de Manejo instituído para a APA do 

João Leite extrapola sobre as restrições postas pela própria legislação federal impondo ao 

Município uma estagnação em termos de desenvolvimento socioeconômico e físico-

territorial. 

Para entender os aspectos impostos por tal Plano de Manejo, fez-se um recorte do 

Zoneamento da APA sobre o território do Município (Figura 5-11) verificando-se que, das 

zonas instituídas no Plano, são encontradas sete delas no território municipal, sobre as 

quais se discorrerá logo em seguida, com enfoque à Área Ambiental Homogênea de Uso 

Urbano Controlado 1. São elas: 

 Área Ambiental Homogênea de Uso Urbano Controlado 1 (AHUC-1); 

 Zona de Proteção de Reservatório Rio João Leite (ZPRJL); 

 Área Ambiental Homogênea de Conservação e Uso Controlado 1 (AHCUC-1); 

 Área Ambiental Homogênea de Conservação e Uso Controlado 2 (AHCUC-2); 

 Área Ambiental Homogênea de Conservação e Uso Controlado 3 (AHCUC-3); 

 Área Ambiental Homogênea de Conservação de Uso Especial 1 (AHCUE-1); 

 Área de Proteção Especial de Vulnerabilidade (APEV). 
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Figura 5-11: Zoneamento da APA do João Leite em Terezópolis do Goiás. 
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5.5.4.1 Área Ambiental Homogênea de Uso Urbano Controlado 1 (AHUC-1) 

A Área Ambiental Homogênea de Uso Urbano Controlado 1/AHUC-1 (item 9.4.6., p. 

173), compreende as sedes municipais, ou parte delas, inseridas na APA e que se destina a 

propiciar o vetor de expansão urbana por meio do uso controlado, permitindo a ocupação 

de baixa densidade6 (grifo nosso) e critérios específicos à conservação dos recursos 

naturais. 

Tem como objetivos específicos (item 9.4.6.3., p. 173) controlar a expansão urbana 

em áreas de risco, nascentes e APPs, recuperar nascentes e as APPs. Nesta zona estão 

presentes os municípios de Campo Limpo e Terezópolis de Goiás e parte do município de 

Anápolis. Ocupa uma área de 1.898,16 ha correspondendo a 2,66% da APA. 

Dentre os resultados esperados para esta Zona estão: contenção da expansão 

urbana para as áreas de risco; proteção das nascentes e APPs do Ribeirão Jurubatuba e 

Córrego dos Macacos; diminuição do assoreamento do Córrego das Pedras e Ribeirão 

Jurubatuba e dos Macacos. 

Conforme o Plano de Manejo da APA, nesta zona deverão ser observadas as 

seguintes normas gerais: 

 Deve ser assegurado no mínimo o já estabelecido em lei para a preservação 

e conservação das áreas de Nascentes (raio de 50 metros) e APP (30 metros 

de cada lado). 

 Os materiais para a construção ou a reforma de quaisquer infraestruturas no 

loteamento não poderão ser retirados dos recursos naturais destinados à 

preservação nesta área. 

 Atividades de educação ambiental deverão ser intensificadas nesta Zona. 

 Os empreendimentos que envolvam novos parcelamentos do solo deverão 

apresentar, no processo de licenciamento ambiental, projeto de drenagem 

pluvial que contemple a implantação de bacia de detenção com sistema 

separador de resíduos sólidos, sistema dissipador de energia hidráulica e 

sistema de infiltração que reduza no mínimo 30% do escoamento superficial 

direto, considerando um período de retorno T=10 anos. 

 Cada lote individual deve manter no mínimo 25% de sua área permeável. 

 Pode ser admitido, para os lotes de natureza comercial ou industrial, a 

manutenção de até 15% de área permeável, complementada com a 

implantação de estruturas de infiltração dimensionadas para reduzir no 

mínimo 10% do escoamento superficial direto. 

                                                           
6
 Destaca-se a discussão já realizada no tópico 5.5.1.3 – Tipologia de ocupação, sobre a questão das 

densidades, sobretudo dos problemas ambientais decorrentes das baixas densidades, como 
pressupõe o Plano de Manejo da APA João Leite. 
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 Os novos empreendimentos devem apresentar projeto de sistema de coleta e 

tratamento de esgoto sanitário que contemple a remoção de sólidos 

grosseiros, flutuantes e em suspensão, matéria orgânica, nutrientes e 

agentes patogênicos em valores equivalentes aos obtidos em sistemas de 

tratamento de efluentes de nível secundário. 

 Os novos empreendimentos localizados no Município de Terezópolis de 

Goiás devem apresentar projeto de sistema de coleta e tratamento de esgoto 

sanitário que contemple a remoção de sólidos grosseiros, flutuantes e em 

suspensão, matéria orgânica, nutrientes e agentes patogênicos em valores 

equivalentes aos obtidos em sistemas de tratamento de efluentes de nível 

terciário. 

 A implantação de novos parcelamentos do solo fica condicionada à 

contiguidade do empreendimento proposto a outro parcelamento implantado 

e com no mínimo 30% de ocupação, esta entendida como percentual de 

unidades edificadas e habitadas, mesmo com a interposição de barreiras 

naturais, exceto para projetos habitacionais de interesse social. 

 Para as áreas descontínuas propostas para a ampliação da Área de Uso 

Urbano Controlado o critério de contiguidade será adotado a partir do 

segundo empreendimento implantado. 

 As áreas objeto de loteamento deverão possuir acesso direto às vias públicas 

consolidadas. 

 Para o caso da não existência de via de acesso direto caberá ao parcelador 

apresentar documento hábil que garanta a doação ao município da área 

necessária, quando do registro do empreendimento, acompanhado de Termo 

de Compromisso, mediante caução depositada pelo parcelador, no qual será 

definida a responsabilidade e os prazos para a execução do acesso. 

 Os parcelamentos do solo para fins urbanos pleiteados em Terezópolis 

de Goiás, na faixa de terras compreendida entre o Ribeirão João Leite e 

a Rodovia Federal BR-060/153, deverão ser obrigatoriamente 

implantados sob a forma de condomínio (grifo nosso). 

 

No Município a Zona AHUC-1 corresponde ao perímetro urbano da Sede e do 

Distrito de Marinápolis. Estas áreas urbanas, de acordo com o Macrozoneamento proposto 

no presente estudo, situam-se na Macrozona Macaquinho-Maria Paula. Já a área urbana da 

Ecovila Santa Branca, embora seja instituída como tal no ano de 2000 (Lei Municipal 

152/2000), anterior à instituição da APA em 2002, situa-se conforme o zoneamento do Plano 
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de Manejo na AHCUC-3. 

Destaca-se que o controle da expansão urbana, conforme as disposições do Plano 

de Manejo, ocorrerá em relação a áreas de risco, nascentes e APP’s, no entanto, sem 

serem apontados quais os riscos a serem considerados. Evidencia-se que o presente 

estudo diagnóstico demonstrou que grande parte do território do Município não apresenta 

sensibilidade ambiental e, portanto, pode ser usada para fins antrópicos.  

Analisando elenco das normas gerais para esta Zona pode-se concluir que há, sim, a 

previsão da expansão de áreas urbanas a partir dos parâmetros pré-estabelecidos, sendo 

alguns questionáveis na medida em que impõe, por exemplo, a ocupação por meio somente 

de condomínios sem considerar que a expansão urbana bem como sua forma depende da 

realidade socioeconômica local. 

Os estudos ambientais do município apontaram que ao sul do Córrego Macaquinho a 

área é plana (Mapa de Geomorfologia – Figura 2.2) e o solo se caracteriza como Latossolo 

Vermelho e Vermelho Escuro, cujas características permitem a ocupação urbana.  

Em relação aos aspectos hidrogeológicos destaca-se que há uma importante zona 

de recarga no entorno da área urbana, e o lançamento indiscriminado de efluentes 

domésticos e industriais no leito das drenagens pode comprometer a qualidade e a 

quantidade hídrica disponível desses aquíferos, que devem ser considerados como reservas 

estratégicas. Outra questão que compromete a qualidade e a quantidade de água nestes 

mananciais se refere à impermeabilização do solo.  

Questão relevante trata-se da presença de fossas sanitárias o que aumenta 

sobremaneira o risco de contaminação tanto dos mananciais superficiais quanto dos 

subterrâneos, devido à inter-relação entre eles. 

Aliado aos aspectos do meio físico, o que mais fica evidente neste estudo é risco de 

supressão da vegetação remanescente, também evidenciado no Plano de manejo da APA 

sobre o qual o próprio plano apresenta diretrizes.  

Em se tratando da área urbana da Sede, destaca-se que ao sul, sudoeste e noroeste 

desta, há uma área significativa sem a presença de vegetação remanescente e ao norte um 

importante maciço vegetal ao longo do Córrego Macaquinho, que percorre o território no 

sentido nordeste e para o sul, configurando um anel de vegetação que limita a área sem 

vegetação remanescente, contígua à área da Sede do Município (Figura 5-12). A nordeste 

há também, após a faixa delimitada pelo Córrego Macaquinho uma grande área, 

aparentemente, propícia à ocupação urbana cuja vegetação original já foi suprimida.  
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Figura 5-12: Recorte do mapa de vegetação remanescente com destaque à área urbana da Sede e 
seu entorno. 

 

 Da compilação das variáveis ambientais que resultou no Mapa de Sensibilidade 

Ambiental, são corroborados os aspectos físico-bióticos aqui evidenciados em relação às 

áreas às quais o Plano de Manejo da APA se refere como AHUC-1 e seu entorno 

representado pela AHCUC-1 e AHCUC-3: 

 

 Em relação à área urbana da Sede (Figura 5-12) há uma faixa significativa de 

sensibilidade ambiental representada pelo Córrego Macaquinho e sua vegetação 

remanescente; 

 A oeste há uma área propícia à expansão urbana que apresenta viabilidade 

ambiental para a ocupação contígua à Sede, mesmo avançando sobre a AHCUC-3, 

conforme Plano de Manejo da APA (Figura 5-13); 
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Figura 5-13: Recorte do mapa de sensibilidade ambiental com destaque à área urbana da Sede e 
seu entorno. 

 

 O recorte sobre o município do Zoneamento da APA do João Leite, comparando-o 

com o estudo das variáveis ambientais em escala maior e de mais detalhe, permitiu verificar 

que, ao contrário do que supõe o Plano de Manejo, a expansão urbana sob o ponto de vista 

ambiental é viável, desde que sejam observadas as soluções técnicas acerca da coleta e 

tratamento de efluentes tanto residenciais quanto industriais e outros que porventura se 

fizerem presentes, além da infraestrutura de drenagem urbana, de forma que os mananciais 

superficiais e subterrâneos sejam preservados. 

Outra questão relevante em relação à ocupação urbana refere-se ao 

comprometimento em preservar a vegetação remanescente e recompor a vegetação ao 

longo dos corpos hídricos superficiais. 

 

 

5.6 Zona de Proteção de Reservatório Rio João Leite (ZPRJL) 

Por definição do Plano de Manjo da APA, a Zona de Proteção de Reservatório Rio 

João Leite – ZPRJL é aquela de maior restrição “onde são proibidas atividades antrópicas 

atípicas e tem como finalidade proteger a faixa de proteção do Reservatório (grifo nosso) 

[...]”. 

Nela são permitidas atividades de pesquisa, monitoramento ambiental e fiscalização 
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e é recomendado que não sejam instaladas quaisquer tipo de infraestruturas além das 

necessárias para as atividades previstas. 

No Município a ZPRJL localiza-se ao sul, na Macrozona Rosa-Grama, de acordo 

com o Macrozoneamento proposto para o presente estudo. 

 

 

5.7 Área Ambiental Homogênea de Conservação e Uso Controlado 1 (AHCUC-1) 

A Área Ambiental Homogênea de Conservação de Uso Controlado 1/AHCUC-1 (item 

9.4.3., p. 160), “admite o uso moderado e sustentável dos recursos naturais”, sendo 

regulado com limitações de modo a assegurar a manutenção dos ecossistemas. Esta zona 

integra as áreas contíguas às Zonas de Proteção do Reservatório Barragem João Leite e 

Vida Silvestre. 

Nela são permitidas agricultura, pecuária e o ecoturismo, desde que assegurem a 

manutenção dos ecossistemas naturais e atendam aos seguintes aspectos: 

 Incentivar amplamente a agricultura orgânica; 

 Promover e incentivar a silvicultura e atividades agroflorestais; 

 As queimadas só poderão ser realizadas dentro dos mais rigorosos controles e 

manejos, bem como, previamente legalizadas; 

 As propriedades deverão estar devidamente cercadas, garantindo a contenção 

da criação para as áreas de APPs, RL e Zonas de Proteção Barragem João 

Leite e de Proteção Vida Silvestre; 

 Deve ser assegurado no mínimo o já estabelecido em lei para a preservação e 

conservação das áreas de Nascentes (raio de 50 metros), APP (30 metros de 

cada lado) e RL (20% da propriedade); 

 Não será permitida a implantação de loteamentos urbanos e rurais nesta zona; 

 Não será permitida quaisquer atividades antrópicas que gerem impactos 

ambientais significativos, com efeitos na integridade do PEAMP. 

 

Esta zona será intensamente fiscalizada e o esgoto nela produzido deverá receber 

tratamento suficiente para não contaminar rios, córregos, nascentes ou o reservatório e 

priorizar tecnologias alternativas de baixo impacto. 

No Município a AHCUC-1 localiza-se na porção sul, na Macrozona Rosa-Grama, de 

acordo com o Macrozoneamento proposto para o presente estudo. 

Verifica-se que a Estação de Tratamento de Esgoto da SANEAGO, encontra-se 

nesta AHCUC-1, e há indícios de que o tratamento dos efluentes do Município não 

condizem com as exigências ambientais atuais. 
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Situa-se nesta Zona os Loteamentos Flora Terezópolis e Jardim Potala, ambos em 

fase de implementação haja vista a incompatibilidade destes empreendimentos frente às 

permissões de uso do Plano de Manejo. 

 

5.7.1.1 Área Ambiental Homogênea de Conservação e Uso Controlado 2 

(AHCUC-2) 

A Área Ambiental Homogênea de Conservação de Uso Controlado 2/AHCUC-2 (item 

9.4.4., p. 163), “admite uso moderado e sustentável dos recursos naturais”, regulada com 

limitação de modo a assegurar a manutenção dos ecossistemas. Compreende as áreas de 

nascente dos formadores do Córrego das Pedras e Ribeirão Jurubatuba, contíguas até os 

cursos de 2ª ordem. Visa garantir a conservação dos recursos hídricos, nascentes dos 

formadores do Córrego das Pedras e Ribeirão Jurubatuba. 

Permite o uso controlado do solo nas atividades agrícolas e/ou pecuárias, 

implantando e/ou recuperando modelos para conservação do solo (terraceamento, plantio 

direto, entre outros), e a produção de orgânicos (agroecológicos), observando o seguinte: 

 Deverá ser incentivada a agricultura orgânica. 

 É proibida a realização de queimadas sem autorização do órgão competente. 

 A propriedade deverá estar cercada e garantir a contenção da criação para as 

áreas de nascentes, APPs e RL. 

 Assegurar a preservação e conservação das áreas de Nascentes (raio de 50 

metros), APP (30 metros de cada lado) e RL (20% da propriedade). 

 Não será permitido o parcelamento inferior a 3 ha. 

 Não será permitida a implantação de novos empreendimentos que causem a 

supressão de vegetação nativa remanescente. 

 O esgoto deverá receber tratamento suficiente para não contaminar rios, 

córregos, nascentes ou reservatórios e priorizar tecnologias alternativas de baixo 

impacto. 

 

Admite a realização de estudos sobre o potencial para mineração nesta zona, e 

recomenda preferência na recuperação de nascentes em áreas de extração de argila. 

No Município a AHCUC-2 localiza-se na porção norte, na Macrozona Olaria-Fundão, 

de acordo com o Macrozoneamento proposto para o presente estudo. 
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5.7.1.2 Área Ambiental Homogênea de Conservação e Uso Controlado 3 

(AHCUC-3) 

A Área Ambiental Homogênea de Conservação de Uso Controlado 3/AHCUC-3 (item 

9.4.5., p. 167), “admite uso moderado e sustentável dos recursos naturais”, regulado de 

modo a assegurar a manutenção dos ecossistemas. Integra as áreas contíguas aos cursos 

d’água não protegidos pelas Zonas de Proteção do Reservatório Barragem João Leite e 

Vida Silvestre e da Área Ambiental Homogênea de Conservação de Uso Controlado 2. 

Dentro desta zona estão estabelecidas Áreas de Proteção Especial de 

Vulnerabilidade e as Áreas de Especial Proteção de Mananciais, e visa garantir a 

conservação dos recursos hídricos e permitir o uso controlado do solo nas atividades 

agrícolas e/ou pecuárias, implantando e ou recuperando modelos para conservação do solo 

(terraceamento, plantio direto, entre outros) e a produção de orgânicos (agroecológicos).  

Nela deverão ser observadas as seguintes normas gerais: 

 Deverá incentivar a agricultura orgânica. 

 Fica proibida a realização de queimadas sem autorização do órgão competente. 

 A propriedade deverá estar cercada, garantindo a contenção da criação para as 

áreas de nascente, APPs e RL. 

 Deve assegurar a preservação e conservação das áreas de Nascentes (raio de 

50 metros), APP (30 metros de cada lado) e RL (20% da propriedade). 

 Não será permitido parcelamento inferior a 3 ha. 

 Não será permitida a implantação de novos empreendimentos que causem a 

supressão de vegetação nativa remanescente. 

 O esgoto nela produzido deverá receber tratamento suficiente para não 

contaminarem rios, córregos, nascentes ou reservatórios, priorizando tecnologias 

alternativas de baixo impacto. 

 Esta zona será intensamente fiscalizada e atividades de educação ambiental 

deverão ser intensificadas. 

 Deve assegurar a conectividade parcial ou total dos fragmentos florestais para 

consolidar o corredor ecológico. 

 

No Município, esta zona AHCUC-3 abrange uma área significativa. Encontra-se na 

porção centro e norte do território municipal, nas Macrozonas Macaquinho-Maria Paula e 

Olaria-Fundão, de acordo com o Macrozoneamento proposto para o presente estudo.  
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5.7.1.2.1 Área de Especial Proteção de Mananciais (AEPM) 

No Plano de Manejo da APA João Leite, foi instituída uma zona específica para 

garantir a proteção da microbacia do Córrego dos Macacos para o abastecimento da cidade 

de Terezópolis de Goiás. 

Como pressupostos estão: a proteção dos recursos hídricos e da zona de recarga, 

manancial de abastecimento humano, baixo grau de conservação de APPs e RL, área com 

grandes passivos ambientais, proximidades com sedes ou zonas urbanas. 

Neste sentido os objetivos almejados são 

 garantir a recarga e qualidade da água da micro-bacia do Córrego dos Macacos 

para o abastecimento na cidade de Terezópolis de Goiás; 

 recuperar nascentes, APPs e RL; 

 consolidar o corredor ecológico do PEAMP/PEJoL/APA. 

 

Em relação ao estudo realizado no Município, esta Zona da APA encontra-se na 

Macrozona Macaquinho-Maria Paula, a sudeste da Sede do Município. 

Dos pressupostos e objetivos apresentados pelo Plano de Manejo, evidencia-se sua 

importância no sentido da preservação do manancial, recomendando-se sua observação no 

processo de planejamento territorial do Município. 

 

5.7.1.3 Área Ambiental Homogênea de Conservação de Uso Especial 1 

(AHCUE-1) 

A Área Ambiental Homogênea de Conservação de Uso Especial 1/AHCUE-1 (item 

9.4.7, p. 174), compreende as Faixas de Proteção das rodovias pavimentadas e ferrovias 

que cortam ou limitam a APA e que se destina a propiciar o vetor de ocupação por meio de 

uso controlado, “permitindo a ocupação de baixa densidade e critérios específicos à 

conservação de recursos naturais” (item 9.4.7.1.). 

Esta zona está presente na faixa contínua de 100 metros em ambos os lados das 

rodovias pavimentadas e ferrovia, com exceção nas regiões da ZPVS (Zona de Proteção da 

Vida Silvestre, prevista no item 9.4.2) e da ZPRJL (Zona de Proteção do Reservatório 

Ribeirão João Leite, prevista no item 9.4.1). Ocupa uma área de 4.839,403 ha, 

correspondendo a 6,78% da APA. Nela deverão ser observadas as seguintes normas: 

 Deve assegurar a preservação e conservação das áreas de Nascentes (raio 

de 50 metros) e APP (30 metros de cada lado). 

 Não será permitida a implantação de novos empreendimentos causadores de 

impacto ambiental no trecho lindeiro à Rodovia BR 060/153 a partir da Zona de 
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Proteção de Vida Silvestre (Parque Estadual Altamiro de Moura Pacheco – PEAMP) 

até o trevo de acesso à sede do Município de Goianápolis. 

 Atividades de educação de educação ambiental deverão ser intensificadas 

nesta Zona para conter/reduzir a ocupação e o número de animais atropelados. 

 Não utilizar o fogo para limpeza da área de domínio. 

 

Além do mais se destaca, do item 8.4.1 do Plano, a proibição na AHCUE-1 do 

parcelamento do solo para fins urbanos e o subparcelamento do módulo rural além da 

proibição de empreendimentos causadores de impacto ambiental no trecho entre o PEAMP 

e o acesso a Goianápolis. Ambas as disposições necessitam ser revistas a partir de um 

estudo em maior escala. Outra questão relevante é que qualquer atividade humana causa 

impacto ambiental em maior ou menor grau, neste sentido o que se deve é definir 

indicadores de impacto considerando as diferentes atividades socioeconômicas. 

Esta Zona AHCUE-1 corta o território do Município no sentido sudoeste-nordeste, ao 

longo da BR-060 e nos sentidos leste-oeste ao longo das rodovias estaduais que cortam o 

território municipal. 

 

 

5.8 Infraestruturas 

A infraestrutura pode ser definida como: 

Conjunto de obras que constituem, os suportes do funcionamento das 
cidades e que possibilitam o uso urbano do solo, isto é, o conjunto de redes 
básicas de condução e distribuição: rede viária, água potável, redes de 
esgotamento, energia elétrica, gás, telefone, entre outras, que viabilizam a 
mobilidade das pessoas, o abastecimento e a descarga, a dotação de 
combustíveis básicos, a condução das águas, a drenagem e a retirada dos 
despejos urbanos (fonte: http://www.ecivilnet.com/dicionario/o-que-e-infra-
estrutura-urbana.html, acesso em 07/03/2016). 

 

Segundo Dicionário Michaelis infraestrutura é:  

Base e condições indispensáveis a uma economia avançada (existência 
de amplas redes ferroviárias ou rodoviárias, de abundantes fontes de 
energia, de mão de obra especializada, de serviços sanitários eficientes 
etc.). (grifo nosso) 

 

Tendo como base a definição de infraestrutura definida pelo Dicionário Michaelis 

entende-se que a infraestrutura é a base de apoio para o crescimento e funcionamento da 

cidade, que ela só se torna motivo de discussão quando não funciona corretamente. 

Quando a Infraestrutura Urbana deixa de funcionar corretamente a cidade fica 

impossibilitada de se desenvolver. 

A Infraestrutura Urbana deve propiciar os meios necessários ao desenvolvimento das 
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atividades político-administrativas, é somente através dela que os administradores 

municipais podem propiciar o correto gerenciamento das necessidades da população das 

cidades. 

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, 2015 a 

cidade de Terezópolis de Goiás possui uma população de 7.389 habitantes, distribuídos em 

106.913 Km². A densidade demográfica na cidade é de 61,37 hab/km²). 

Ainda segundo o site do IBGE, 2016 a o município de Terezópolis de Goiás:  

... surgiu com a construção da BR-153, em 1944. Sob a influência da 
rodovia, ao longo da pista, nos dois sentidos no extremo sudoeste do 
perímetro urbano, localizam-se dois movimentados centros comerciais que 
oferecem frutas, legumes, cereais e lanches. No lado da pista em direção a 
Goiânia, o comércio é informal e com construções de tipologia não 
convencional, chamadas popularmente de barracas. Iniciou-se na mesma 
época em que surgia a Vila Santa Tereza. O outro, quase em frente e ao 
lado da pista em direção a Brasília, foi construído pela administração 
municipal de 1998.  
A intenção era transferir as barracas para este lado, com o objetivo de 
organizar, dar maior segurança a motoristas e comerciantes e, também, 
melhorar a paisagem da rodovia. No entanto, a grande maioria optou por 
continuar em suas barracas, seja pelo valor da taxa cobrada, seja pela 
insegurança quanto ao sucesso da mudança. Outros pequenos empresários 
estabeleceram-se no novo centro comercial que apresenta uma 
movimentação comercial semelhante ao mais antigo. O adensamento de 

Marinápolis e de Terezópolis de Goiás ocorreu a partir de meados da 
década de 50. 

 

Figura 5-14: Município de Terezopolis de Goiás. 
Fonte: Imagem produzida pelo autor. 
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Atualmente é observado que o município ainda tem forte dependência do fluxo de 

veículos da BR-153, grande parte da área construída da área urbana encontra-se 

margeando a BR-153 como pode ser visualizado na Figura 5-15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5-15: Imagem de satélite do Município de Terezópolis de Goiás 
Fonte: Google Earth (acesso em 27/03/2016). 

 

 

5.8.1 Infraestrutura de saneamento básico 

O Relatório do Diagnóstico Técnico –Participativo, elaborado em maio de 2015 

aponta que: 

O município de Terezópolis de Goiás atua por meio de delegação da 
prestação dos serviços de água e esgoto, sendo os serviços de 
abastecimento de água e de coleta e tratamento de esgotos sanitários, 
desde o ano de 1992, prestados pela Companhia de Saneamento do estado 
de Goiás – SANEAGO, por meio de Contrato de Concessão de Serviços 
Públicos. 

 

5.8.1.1 Abastecimento e distribuição de água 

A Estação de Tratamento de Água da cidade de Terezópolis de Goiás está localizada 

na região sudoeste do município. 
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Figura 5-16: Localização da Estação de Tratamento de Água - ETA 
Fonte: Google Earth (acesso em 27/03/2016). 

 

Estação de Tratamento de Água - ETA 
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O Relatório do Diagnóstico Técnico–Participativo, elaborado em maio de 2015 

aponta que a unidade possui 01 (um) pavimento de 47,3 m² construídos e conta com quatro 

profissionais para sua operação. 

Foto 5-6: Estação de Tratamento de Água - ETA 
Fonte: Relatório do Diagnóstico Técnico – Participativo, Terezópolis - 2015 

 

Segundo dados fornecidos pela Superintendência de Assuntos Regulatórios da 

Saneamento de Goiás S.A. – SANEAGO a Estação de Tratamento de Água - ETA de 

Terezópolis de Goiás tem capacidade de tratamento de 15 l/s. tendo produzido e distribuido 

de 30.700 m³ em janeiro/2016 e com base nesses valores teve produção e distribuição 

diária de 990,32 m³. 

Considerando que o consumo diário por pessoa é de 150 litros (consumo somente 

residencial) a cidade de Terezópolis de Goiás demanda diariamente 1.108.350 litros de 

água tratada ou 1108,35m³ o que demonstra que o abastecimento de água não atende toda 

a população, considerando a população de 7.389 estimada pelo IBGE em 2015. 

Segundo dados do site do IBGE a taxa de crescimento populacional anual de Goiás 

vem caindo, no ano de 2014 era de 1,39%, em 2015 de 1,34% e em 2016 é de 1,29. 

Conforme pode ser visualizado na Figura 5-17. 
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Figura 5-17: Taxa de Crescimento anual de Goiás 
Fonte: http://www.ibge.gov.br/apps/populacao/projecao/, acesso em 27/03/2016 

 

Com base na capacidade de tratamento de 15 l/s e com uma distribuição diária foi de 

990,32m³ tem-se que a estação de tratamento de água está trabalhando 18,33 horas por 

dia. Caso a estação trabalhe 24 horas por dia ela conseguirá produzir 1296 m³ de água que 

poderá abastecer 8640 pessoas. Utilizando-se a taxa de crescimento populacional anual de 

1,29%, a Estação de Tratamento de Água - ETA conseguirá atender a cidade até o ano de 

2027, ou seja, por mais 11 anos. 

 

 

5.8.1.2 Coleta e tratamento de esgoto 

A Estação de Tratamento de Esgoto – ETE da cidade de Terezópolis de Goiás está 

localizada na região noroeste do município. 

Conforme site da Saneamento de Goiás S.A. – SANEAGO a Estação de Tratamento 

de Esgoto – ETE foi inaugurada em 02/03/2012 onde foram investidos R$ 3,5 milhões, 

recursos da Saneamento de Goiás S.A. – SANEAGO e da Fundação Nacional de Saúde- 

Funasa. Segundo o site: (http://www.saneago.com.br/site/?id=lermais&lermais=715, 

acessado em 27/03/2016):  

São 13.850 metros de redes coletoras, interceptores, emissário, módulos de 
reator anaeróbico, módulos de leito de secagem, tanques de floculação e 
flotação, caixa de areia, casa de química, calha Parshall e elevatória de ar 
dissolvido e desinfecção por ultravioleta que vão possibilitar 555 novas 
ligações domiciliares, beneficiando cerca de 2.200 moradores de 
Terezópolis, o que representa 40% da população do município 
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Os dados acima elencados, conforme site da Saneamento de Goiás S.A. – 

SANEAGO, são de quando a estação foi inaugurada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5-18: Localização da Estação de Tratamento de Esgoto - ETE 
Fonte: SIEG / SEPLAN - GO. 

 

ETE TEREZOPOLIS 

TEREZOPOLIS 
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Foto 5-7: Estação de Tratamento de Esgoto - ETE 
Fonte: http://www.saneago.com.br/site/?id=lermais&lermais=715, acesso em 27/03/2016. 

 

Em consulta feita pela equipe do ITCO sobre o sistema de Coleta e Tratamento de 

Esgoto à Superintendência de Assuntos Regulatórios da Saneamento de Goiás S.A. – 

SANEAGO repassou a seguintes informações: a cidade de Terezópolis de Goiás atualmente 

é contemplada com redes de coleta/afastamento e tratamento de esgoto. A capacidade de 

tratamento da Estação de Tratamento de Esgoto é de 890,78 m3/dia. A média de tratamento 

de esgoto ocorrida entre os meses de janeiro/2016 a março/2016 foi de 237,6m3/dia. Sendo 

que população de Terezópolis de Goiás, atualmente, é atendida em 84,1% com esgoto 

tratado. 

De acordo com a Saneamento de Goiás S.A. – SANEAGO a implantação da Estação 

de Tratamento de Esgoto – ETE teve como objetivo reduzir o impacto ambiental no Córrego 

dos Macacos, ressalta-se que o supracitado córrego é um dos afluentes do Ribeirão João 

Leite, o ribeirão é um dos locais onde a Saneamento de Goiás S.A. – SANEAGO capta água 

para abastecer Goiânia e parte da Região Metropolitana. 

Segundo dados Saneamento de Goiás S.A. – SANEAGO, quando da inauguração da 

Estação de Tratamento de Esgoto – ETE estavam previstos mais R$ 2,5 milhões, dinheiro 

da SANEAGO, que seriam empregados na implantação de outros 16.000 metros de redes 

coletoras que deveria atender 10 mil moradores e universalizar o acesso à coleta e 

tratamento do esgoto. 
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Foto 5-8: Estação de Tratamento de Esgoto - ETE 
Fonte: http://www.saneago.com.br/site/?id=lermais&lermais=715, acesso em 27/03/2016. 

 

Cruzando as informações da época da inauguração da Estação de Tratamento de 

Esgoto – ETE com as fornecidas pela Saneamento de Goiás S.A. – SANEAGO infere-se 

que o que foi preconizado não foi realizado, sendo que aproximadamente 16% da população 

ainda não possui atendimento de esgoto. Este esgoto está sendo lançado no meio ambiente 

de forma imprópria, podendo comprometer o lençol freático da região. 

 

 

5.8.1.3 Drenagem 

Em vistoria em campo a equipe técnica observou que o município de Terezópolis de 

Goiás é carente de sistema de drenagem urbana, o sistema de drenagem não contempla 

todo município e as bocas de lobo existentes não recebem a manutenção necessária para o 

correto funcionamento. A única via onde foi identificado Sistema de Drenagem foi na Rua 

Antônio Humbelino Filho, ressaltando que devido a falta de manutenção pode considerar 

inexistente nessa via. 

Toda a chuva e drenada de forma superficial pelo leito das vias, desembocando nos 

cursos d´água sem nenhum tratamento. 

A Foto 5-9 demostra que a enxurrada toma toda a pista devido a inexistência de 

sistema de drenagem urbana. 
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Foto 5-9: Inexistência de Sistema de Drenagem de Águas Pluviais 
Fonte: Imagem produzida pelo autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 5-10: Boca de lobo entupida. 
Fonte: Imagem produzida pelo autor. 
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Além de a drenagem urbana ser insuficiente, ou quase inexistindo, as bocas de lobo 

existentes não recebem a devida manutenção. A Foto 5-10 demonstra uma boca de lobo 

totalmente entupida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto 5-11: Boca de lobo sem tampa. 
Fonte: Imagem produzida pelo autor. 

 

 

5.9 Coleta, tratamento e disposição final de resíduos sólidos urbanos 

O Aterro Sanitário (Lixão) da cidade encontra-se na região sul da cidade. Está em 

uma área afastada conforme imagem abaixo. 

Conforme dados obtidos no Relatório do Diagnóstico Técnico–Participativo, 

elaborado em maio de 2015 aponta que: 

 

A coleta dos resíduos sólidos é realizada pela prefeitura de Terezópolis de 
Goiás abrange todo o perímetro urbano. Para a coleta de detritos 
provenientes de atividades domésticas, é utilizado apenas um caminhão 
caçamba. 
Já para resíduos provenientes de podas de árvores, varrição e entulhos, 
utiliza-se de um trator com carreta. A coleta dos resíduos domésticos nas 
ruas é feita duas vezes por semana e dos entulhos, apenas uma. Para este 
processo de coleta são disponibilizados pela prefeitura quatro funcionários, 
e para o trabalho de varrição pública, outros cinco funcionários. Os resíduos 
provenientes de atividades de serviço de saúde, são coletados por empresa 
terceirizada (Indicon.Ambiental), que presta serviços à Prefeitura Municipal 
de Terezópolis de Goiás. 
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Todo resíduo coletado é disposto em lixão, sem qualquer tipo de tratamento 
ou separação dos mesmos, já que a cidade não dispõe de aterro sanitário, 
acarretando aos moradores problemas futuros.  
Em Terezópolis de Goiás há alguns catadores de materiais recicláveis, 
porém sem nenhum tipo de Equipamento de Proteção Individual (EPI), que 
os protegeriam de possíveis contaminações e ferimentos. A seguir, uma 
ilustração da localização e o trajeto utilizado para acesso ao lixão do 
município. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5-19: Localização do Aterro Sanitário 
Fonte: Google Earth (acesso em 27/03/2016). 

 

 

5.9.1 Infraestrutura de energia elétrica 

Conforme dados obtidos no Relatório do Diagnóstico Técnico –Participativo, 

elaborado em maio de 2015 aponta que: 

No município de Terezópolis de Goiás o consumo da energia é liderado pelo 
consumo residencial, 13.675 Mwh nos últimos quatro anos, seguido pelo 
consumo do setor comercial, 6.669 Mwh no mesmo período, e pelo 
consumo industrial, 5.437 Mwh no mesmo período. 

 

O Grafico 5-20 demostra que o consumo residencial representa 40,99% do total de 

energia consumida no município de Terezópolis de Goiás, O consumo do setor Comercial é 

o segundo com uma participação de 20,02%, o terceiro em participação é o consumo do 

Setor Industrial com uma participação de 16,32%, encerrando os grandes consumidores 

está o Rural com 11,75% de participação. 

Aterro Sanitário (lixão) 
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Gráfico 5-20: Proporção da energia elétrica em Terezópolis de Goiás por modalidades de consumo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5-20 – Participação no Consumo de Energia no Município 

 

Fonte: Relatório do Diagnóstico Técnico – Participativo, Terezópolis - 2015 

 

 

5.9.2 Infraestrutura de telecomunicações 

Mesmo com ampliação da rede de telefonia no Brasil nos últimos anos, é notório que 

ainda existe um grande problema da disponibilização desse serviço para a população 

brasileira. 

Os serviços de telefonia não estão disponíveis a todos, seja por motivos financeiros 

(a pessoa não consegue pagar) ou por motivos estruturais (não existe linha disponível), 

principalmente com relação ao acesso à internet nas residências. 

A população do município de Terezópolis de Goiás não está 100% atendida em suas 

residências com acesso à internet. 

 

 

5.9.3 Sistema viário 

Devido a suas características de relevo e de cobertura vegetal o município de 

Terezópolis de Goiás não possui uma vasta rede de vias. 

A imagem apresentada na Figura 5-21 demostra em vermelho o sistema viário 

pavimentado no munícipio de Terezópolis de Goiás, e em laranja as vias não pavimentadas. 

Nota-se que as vias pavimentadas estão concentradas no perímetro urbano no 

município. Inexiste em Terezópolis de Goiás um planejamento com definição das vias 

estruturadoras do município, inexistindo também um planejamento da articulação do macro-
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sistema viário com o micro-sistema viário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5-21:  Viário no Município de Terezópolis. 
Fonte: ITCO, 2016. 

Devido a inexistência do planejamento do sistema viário, macro e micro, inexistem o 

planejamento para a implantação de ciclovias assim como não existe a padronização de 

calçadas em conformidade com o desenho universal. 

Conforme dados obtidos no Relatório do Diagnóstico Técnico–Participativo, 

elaborado em maio de 2015 aponta que: 
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 Em relação à pavimentação, o município possui 95% de suas ruas asfaltadas, 

sendo este o total dos setores. 

 As vias urbanas em geral estão em um bom estado de conservação, sendo 

que em alguns pontos o asfalto já está todo deteriorado. 

 

 

Foto 5-12: Trecho de asfalto comprometido na área urbana. 
Fonte: Imagem produzida pelo autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 5-13: Trecho de asfalto comprometido. 
Fonte: Imagem produzida pelo autor. 

Devido a inexistência de drenagem urbana os sedimentos de áreas não edificadas e 

de vias não pavimentadas é carreado para as partes pavimentadas, conforme ilustrado na 
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Foto 5-11 e 5-12. 

As imagens demonstra que devido a inexistência de drenagem urbana a água 

danificou o pavimento, ressalta-se que em alguns pontos será necessário fazer toda a 

pavimentação (base, sub-base, capa asfáltica) pois todo o pavimento foi comprometido. 

Assim como ocorre com as vias urbanas as vias rurais em geral estão em um bom 

estado de conservação, sendo que em alguns encontram-se danificados devido a 

enxurradas.  

 

Foto 5-14: Via rural em bom estado de conservação 
Fonte: Imagem produzida pelo autor 

 

 

Foto 5-15: Via rural danificada 
Fonte: Imagem produzida pelo autor 



204 
 

A Foto 5-13 demostra o bom estado de conservação das vias rurais, a vistoria em 

campo foi realizada em fevereiro de 2016, período com chuvas. No entanto devido ao 

período chuvoso e a ausência de um sistema de drenagem no município, há algumas vias 

rurais danificadas devido a enxurradas. A Foto 5-14 foi realizada durante o período chuvoso, 

fevereiro de 2016. 

 

 

5.9.4 Infraestrutura Urbana - Transporte Coletivo 

Segundo dados extraídos do site da Rede Metropolitana de Transportes Coletivos – 

RMTC o município de Terezópolis de Goiás é atendido pelas linhas: Linha 771 - T. N. 

Mundo / Goianápolis - Via Terezópolis e Linha 772 - T. Bíblia / BR-153 / Terezópolis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5-22: Itinerário da Linha 771 - T. N. Mundo / Goianápolis - Via Terezópolis 
Fonte: http://www.rmtcgoiania.com.br/index.php/linhas-e-trajetos/area-leste?buscar=771, acesso em 

27/03/2016 

 

 

A tabela horária da Linha 771 - T. N. Mundo / Goianápolis - Via Terezópolis está 

representada na Figura 5-23. 
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Figura 5-23 – Tabela de Horários da Linha 771 - T. N. Mundo / Goianápolis - Via Terezópolis 

Fonte: http://www.rmtcgoiania.com.br/index.php/linhas-e-trajetos/area-leste?buscar=772, acesso em, 

27/03/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5-24 – Itinerário da Linha 772 - T. Bíblia / BR-153 / Terezópolis 

Fonte: http://www.rmtcgoiania.com.br/index.php/linhas-e-trajetos/area-leste?buscar=772, acesso em 

27/03/2016 
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A tabela horária da Linha 772 - Linha 772 - T. Bíblia / BR-153 / Terezópolis está 

representada na Figura 5-25. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5-25 – Tabela de Horários da Linha 772 - T. Bíblia / BR-153 / Terezópolis. 

Fonte: http://www.rmtcgoiania.com.br/index.php/linhas-e-trajetos/area-leste?buscar=772, acesso em 

27/03/2016 

 

 

5.9.5 Cemitério 

O Cemitério da cidade encontra-se na região noroeste da cidade. Está em uma área 

afastada conforme Figura 5-26. 
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Figura 5-26 – Localização do Cemitério 

Fonte: Google Earth (acesso em 27/03/2016). 

 

Conforme dados obtidos no Relatório do Diagnóstico Técnico –Participativo, 

elaborado em maio de 2015 aponta que: 

O cemitério está localizado na área urbana do município. É cercado por 
muro e possui na entrada uma portaria que mantem o controle do acesso da 
população, visto que essa alternativa é a única forma de manter a 
segurança do local. Dois funcionários são responsáveis pela escavação das 
covas quando ocorre algum falecimento no município. 

 

 

5.9.6 Diagnostico 

Os custos de implantação e manutenção da infraestrutura no município são elevados 

devido, principalmente a: 

 forma do município; 

 características físicas; 

 necessidade de se ter tecnologias de infraestrutura não poluentes e que 

tratem a poluição; 

 proibição da legislação de se ter no município aterros sanitários. 

 

Deve ser lembrado que o lixão continua a poluir os lençóis freáticos, mesmo não 

havendo mais a deposição de lixo pois o chorume do lixo depositado continua em 

Cemitério 
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decomposição, estudos apontam que o tempo total médio de 16 anos para a estabilização 

de um aterro sanitário (Hamada, 1997). Ressalta-se que assim como o aterro sanitário 

(lixão) o cemitério também produz chorume, conhecido como necrochorume. Lembrando 

que o chorume é bem mais agressivo que esgoto e precisa de um tratamento adequado. 

O município Terezópolis de Goiás precisa implantar o mais rápido possível um 

sistema de drenagem urbana de forma a tratar a enxurrada antes do lançamento no corpo 

d´água. Atualmente todo lixo e sujeira é carreado e tem como destino os córregos, sendo 

que alguns corpos d´água alimenta a barragem do João Leite. Conforme demonstrado na 

imagem Foto 5-15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 5-16: Enxurrada carreada sem tratamento aos corpos D´águas 
Fonte: Imagem produzida pelo autor 

 

O município de Terezópolis de Goiás, do ponto de vista da infraestrutura, deve 

pensar/planejar a cidade de forma que o poder público tenha que o mínimo possível de 

gastos com a manutenção municipal. Como por exemplo a implantação de loteamentos 

fechados ou condomínios horizontais. 

O município Terezópolis de Goiás deve ser pensado de forma a atrair um público que 

tenha uma preocupação ambiental. 

População que pretende morar em um local com características e preocupação com 

a sustentabilidade. 

O turismo e a pratica esportistas que se preocupam com a questão ambiental. 

Fomentar a instalação de indústrias não poluentes aproveitando-se do eixo 

tecnológico Goiânia-Anápolis-Brasília. 

É necessário o planejamento de um macro sistema viário. Pois novas ligações 
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internas vão propiciar que o município possa ter uma dinâmica interna e que não tenha 

como base principal o comercio gerado pelo fluxo de veículos da BR-153. 

Os dois pontos que mais chamaram a atenção durante a coleta e desenvolvimento 

desse trabalho, foram a drenagem urbana, já abordado acima, e a questão do tratamento de 

esgoto das áreas não atendidas por essa infraestrutura. Recomenda-se que para as áreas 

não atendidas por rede de coleta de esgoto sejam exigidas a instalação de dispositivos que 

façam o tratamento do esgoto de forma que os rejeitos não possam poluir, recomenda-se o 

uso de fossa séptica biodigestor, no qual o efluente lançado não impactar no meio ambiente. 

Ainda com relação ao sistema viário o município deve se ater ao local onde a 

concessionária que detém a concessão da BR-153 pretende implantar um viaduto na cidade 

ou outra solução engenharia para tirar o cruzamento em nível existente. Recomenda-se que 

que a implantação de viadutos seja feita nas extremidades da cidade, conforme ilustrado 

abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viaduto 

Foto 5-17: Locais Recomendados para implantar viadutos 
Fonte: Fonte: Google Earth (acesso em 27/03/2016). 
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Por fim o município Terezópolis de Goiás deve buscar junto ao Governo Estadual 

formas de compensação por ser um “produtor” de água para o município de Goiânia. O 

município foi privado de se desenvolver congelando qualquer possibilidade de incremento 

de receita, o que inviabiliza a manutenção e implantação da infraestrutura urbana. 

De nada adianta proibir a cidade de desenvolver suas atividades como forma de 

“preservar” a qualidade da água que chega a Barragem João Leite se várias fontes 

poluidoras continuam gerando e enviando rejeitos contaminantes aos cursos d´água. 
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6 APARATO JURÍDICO 

O Município de Terezópolis de Goiás foi criado por força da Lei Estadual nº 11.704, 

de 29 de abril de 1992, contando, portando, pouco mais de 20 anos de emancipação. 

Distante apenas 23 km de Goiânia (Capital do Estado), 27 km de Anápolis (segunda maior 

economia de Goiás), e 176 km de Brasília (Capital Federal)7, tem localização privilegiada e 

seu território de 106.913 km² compõe a Região Metropolitana de Goiânia e se incorpora à 

Área de Proteção Ambiental João Leite – APA João Leite. 

Revisitando o Capítulo dedicado ao Relatório Socioeconômico deste estudo é 

possível perceber que os do Censo do IBGE indicavam que no ano 2000 a população do 

município era de 5.083 pessoas, alcançando em 2010 a marca de 6.561 pessoas, com 

estimativa de uma população de 7.389 habitantes para o ano 2015. Esta população é 

formada majoritariamente por homens, cuja proporção vem aumentando em relação à 

população feminina. No ano 2000, era de 50,90% e subiu para 51,00% em 2010, situação é 

inversa à do Estado, cuja população masculina foi de 49,80% para 49,70% no mesmo 

período. 

Entre os anos de 2000 e de 2010 apresentou taxa de urbanização baixa, quando 

comparada à do Estado de Goiás. Em 2000, 28,90% da população estava na Zona Rural e 

em 2010 restavam 13,50%, redução de 53,30% em 10 anos. Igualmente importante foi a 

redução da população mais jovem e elevação da participação da população acima de 30 

anos. A variação na participação percentual dos mais jovens foi de 61,90% em 2000 para 

53,40% no ano 2010; já a população acima de 30 anos foi de 38,10% para 46,50% no 

mesmo período. 

O número de empresas em Terezópolis de Goiás entre 2006 e 2013 teve 

crescimento de aproximadamente 53,00%, passando de 79 em 2006 para 121 empresas em 

2013. No mesmo período o número de pessoas ocupadas mais que dobrou, com uma 

elevação da ordem de 118,60%. No entanto, o salário médio pago variou para mais em 

apenas 21,00%, saltando de 1,4 para 1,7 salários mínimos. O trabalhador de Terezópolis de 

Goiás tem rendimento nominal médio inferior à média estadual. Em 2012 foi percebido, em 

média, R$ 1.089,97 ao mês, enquanto a média estadual foi de R$ 1.704,53. 

No ano 2010 o desemprego em Terezópolis para pessoas com mais de 16 anos de 

idade foi de 9,96%, enquanto no Brasil foi de 6,70% e em Goiás 6,30%. No período 

compreendido entre 2004 e 2012 a oferta de empregos formais no setor industrial cresceu 

em 895,70%, enquanto o comercio evoluiu apenas 174,00% no mesmo período. O total de 

empregos gerados no município no período aumentou, em média, 159,00%. Os dados de 

                                                           
7
 GOIÁS. Inst i tu to Mauro Borges. Perf i l  Soc ioeconômico de Terezópol is de Goiás.  

Goiânia: IMB, 2015. Disponível em: www. imb.go.gov.br .  Acesso em: 15 de janeiro 
de 2015.  
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empregabilidade no município indicam a evolução do setor industrial na economia local, pois 

entre 2005 e 2013 houve um aumento de 973,00% na indústria, contra 387,00% nos 

serviços e 113,00% na agropecuária. 

Este crescimento dos setores produtivos permitiu ampliação do Produto Interno Bruto 

(PIB) local em 449% no período considerado, valor duas vezes superior ao crescimento do 

PIB estadual, que foi de 199,00% no mesmo período, elevando o município da 159ª posição 

entre os municípios do estado no ano 2005 para a 117ª posição em 2013. Nesse período 

Terezópolis de Goiás ultrapassou 42 outros municípios no quesito geração do PIB estadual, 

conforme indicado pelo Capítulo dedicado ao Relatório Socioeconômico. 

A evolução do numero de estabelecimentos industriais na última década foi 

expressiva, pois em 2005 havia apenas cinco empresas e, em 2013, 14 estabelecimentos 

industriais. Houve crescimento não somente do número de estabelecimentos, como também 

dos setores de atuação, fator que decorre da boa localização do município e as facilidades 

de transporte e distribuição da produção local. Já o setor agropecuário de Terezópolis de 

Goiás não teve crescimento regular como os demais setores e tem participação muito baixa 

em relação aos demais municípios goianos, participando com menos de 0,05% da produção 

total. E não há produto que se destaque no cenário estadual ou federal. O setor de serviços 

é representado por estabelecimentos de micro e pequeno porte, mais serviços 

especializados são adquiridos nas cidades de Anápolis e Goiânia. É grande a informalidade, 

principalmente no setor comercial e de serviços. 

Quando se compara o desempenho do município de Terezópolis de Goiás com 

outros municípios que também têm em seu território grandes lagos e que se situam entre 

centros urbanos de grande porte – como é o caso dos municípios de Abadiânia, Alexânia 

(banhados pelo Lago Corumbá IV e localizados na órbita de Brasília) e Nerópolis (banhado 

pelo Lago Ribeirão João Leite e localizado na esfera gravitacional da Região Metropolitana 

de Goiânia) – evidenciam-se as consequências decorrentes das severas limitações 

impostas pela Área de Proteção Ambiental - APA do João Leite sobre seu desempenho 

econômico. 

O fato, de clareza meridiana, é que não obstante estar localizado entre duas das 

rodovias por onde circulam 70% do PIB brasileiro (BR-060/BR-153 e GO-222) e numa 

região próspera e dotada de amplas oportunidades, como, v.g., plataforma logística 

multimodal, aeroportos, polos industriais e universitários, ferrovias etc., Terezópolis de Goiás 

enfrenta sérias dificuldades para dinamizar o desempenho do setor produtivo e dotar o setor 

público dos recursos necessários para gerar oportunidades reais de emprego, ocupação e 

renda para sua população, e consagrar o desenvolvimento sustentável indispensável para 

assegurar a todos uma vida digna, tal como preconizado pela Constituição Federal 

Brasileira. 



216 
 

O viés socioeconômico desse fenômeno está detalhado com galhardia em capítulo 

próprio deste estudo, razão pela qual não o repetiremos aqui, passando ao desenvolvimento 

da análise jurídica propriamente dita desta relevante questão nos parágrafos que seguem. 

 

6.1 O arcabouço legislativo do município 

Como demonstrado à montante, o Município de Terezópolis é bastante jovem, pois 

somente no ano de 1992 adquiriu autonomia administrativa por força da Lei Estadual nº 

11.704, de 29 de abril de 1992. 

Ao longo desses pouco mais de 24 anos de existência produziu um volume 

considerável de documentos legislativos, regulando as matérias cuja competência lhe 

assegura a Constituição Federal Brasileira. No entanto, uma parte considerável dessa 

produção legislativa ignorou alguns princípios constitucionais e relegou a um segundo plano 

as técnicas legislativas mais comezinhas, tanto no aspecto formal quanto do mérito 

legislativo. Mas isso não vem ao caso, no momento. O que importa observar é que o 

Município de Terezópolis de Goiás ainda não logrou instituir um arcabouço legal capaz de 

lhe conferir maior capacidade de arrecadação, explorar adequadamente os recursos 

disponibilizados por seu território, induzir o pleno desenvolvimento sustentável de suas 

muitas potencialidades e promover melhores condições de vida para sua população, 

inclusive e especialmente no que diz respeito a oportunidades reais de acesso a emprego, 

ocupação e renda. 

É o caso, por exemplo, das sucessivas edições da Lei do Plano Plurianual – PPA, Lei 

de Diretrizes Orçamentárias – LDO e da Lei Orçamentária Anual – LOA, que ao teor do que 

preconiza a Carta da República são os três instrumentos componentes do modelo 

orçamentário brasileiro. 

O PPA, com vigência de 4 anos, tem como função estabelecer as diretrizes, objetivos 

e metas de médio prazo da Administração Pública. Cabe à LDO, anualmente, enunciar as 

políticas públicas e respectivas prioridades para o Exercício seguinte. Já a LOA tem como 

principais objetivos estimar a receita e fixar a programação das despesas para o Exercício 

financeiro respectivo. A formular a LDO o legislador deve identificar no PPA as ações que 

receberão prioridade no Exercício seguinte, tornando-se o elo entre o PPA, que funciona 

como um plano de médio prazo do governo, e a LOA, que é o instrumento que viabiliza a 

execução do plano de trabalho do exercício a que se refere. De acordo com a Constituição 

Federal, o exercício da função do planejamento é um dever do Estado, tendo caráter 

determinante para o setor público e indicativo para o setor privado. 

Ocorre que ao analisar as leis complementares municipais que ao longo dos últimos 

anos instituíram os PPAs, LDOs e LOAs, percebe-se uma flagrante incoerência entre as 

diretrizes, objetivos e metas estabelecidos no planejamento plurianual da Administração, a 
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eleição anual das políticas públicas e respectivas prioridades para o Exercício seguinte, e a 

destinação dos recursos disponíveis para garantir a execução daquilo que foi planejado, 

priorizado. Esta é uma prática recorrente. 

Vejamos o caso, v.g., da Lei nº 373, de 26 de Setembro de 2013, que dispôs sobre o 

Plano Plurianual para o quadriênio 2014-2017. Nela foram eleitas como diretrizes, como, por 

exemplo, a promoção do desenvolvimento sustentável solidário. Além disso, elegeu como 

objetivos estratégicos, entre outros: estimular a geração de trabalho, emprego, geração e 

distribuição de renda na economia local, incentivando o empreendedorismo; implementar 

política de abastecimento alimentar capaz de estimular a produção diversificada da 

agropecuária, gerando emprego e renda no campo, com atenção especial para a agricultura 

familiar; estimular o desenvolvimento científico e tecnológico para criar bases para 

transformar o município em polo de referência etc. 

Pois bem. Certamente inspirada pela Lei nº 373/2013, a Lei nº 393, de 26 de junho 

de 2014, que dispôs sobre as Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o Exercício de 2015, 

adotou diretrizes como, e.g., o desenvolvimento de políticas sociais voltadas para a 

elevação da qualidade de vida da população; b) incrementar a receita mediante a execução 

fiscal, investimento em informatização, qualificação da administração fazendária, ação 

educativa dos contribuintes; c) aumentar a capacidade de investimento através de parcerias 

com o setor produtivo local e com os governos federal e estadual, combater a inadimplência, 

a sonegação e a evasão de receitas; d) política ambiental centrada na utilização racional 

dos recursos naturais e na garantia de sua qualidade; e) modernização institucional, 

reorganização da Administração e fortalecimento das instituições públicas municipais. 

É flagrante a harmonia entre os diplomas legais acima mencionados, e com várias 

leis anteriormente criadas para promover a competitividade do Município, tais como a Lei nº 

45, de 21 de Junho de 1994, que autoriza o Município a participar do Programa FOMENTAR 

de Industrialização do Estado de Goiás; a Lei nº 154, de 29 de Dezembro de 2000, que criou 

o Programa PRODUZIR MUNICIPAL e autoriza a adesão do Município de Terezópolis de 

Goiás, no tocante ao financiamento conjunto de indústrias beneficiárias do Programa de 

Desenvolvimento Industrial de Goiás – PRODUZIR; a Lei nº 321, de 09 de Dezembro de 

2009, que institui a Lei Geral Municipal da Microempresa, Empresa de Pequeno Porte (esta 

lei dispensa tratamento diferenciado, simplificado, favorecido e de incentivo às 

microempresas, às empresas de pequeno porte e ao microempreendedor individual, 

incluindo: 1º) incentivos Fiscais; 2º incentivo à formalização de empreendimentos; 3º) 

unicidade e simplificação do processo de registro e de legalização de empresários e de 

pessoas jurídicas; 4º) simplificação, racionalização e uniformização dos requisitos de 

segurança sanitária, metrologia, controle ambiental e prevenção contra incêndios, para fins 

de registro, legalização e funcionamento de empresários e pessoas jurídicas, inclusive com 
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a definição das atividades consideradas de alto risco; 5º) regulamentação do parcelamento 

de débitos relativos ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN; 6º) 

preferência na aquisição de bens e serviços pelos órgãos públicos municipais); a Lei nº 368, 

de 4 de Junho de 2013, que autoriza o Poder Executivo a criar o Programa Municipal de 

Desenvolvimento da Cadeia Produtiva da Aquicultura Familiar, bem como utilizar recursos 

na promoção de ações de apoio e incentivo à atividade (o valor recebido pelo produtor a 

título de incentivo será ressarcido ao Município “em produto” após o primeiro ciclo de 

produção, mediante a aplicação de uma taxa de juros de 0,50% a.m.). 

Somadas, essas leis têm potencial para imprimir uma significativa dinamização da 

economia local e proporcionar os meios necessários para a consagração do ideal de 

desenvolvimento sustentável acalentado pelo Município de Terezópolis de Goiás. 

No entanto, a Lei n° 422, de 23 de Setembro de 2015, a Lei Orçamentária Anual – 

LOA, que estimou a Receita e fixou a Despesa do Município de Terezópolis de Goiás para o 

Exercício de 2016, andou em desacerto e contradisse as demais. Acontece que nela, por 

exemplo, a Despesa foi fixada em R$ 19.680.000,00, dos quais, na Fixação de Despesas 

por Unidade Orçamentária, garantiu para o Gabinete do Prefeito R$ 476.500,00; para a 

Câmara Municipal R$ 772.000,00; para a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento 

sustentável R$ 124.000,00; e para a Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Rurais R$ 

3.011.000,00. Já na fixação de Despesa por Função, foram assegurados R$ 2.193.500,00 

para a Administração; R$ 180.000,00 para o Trabalho; R$ 2.649.000,00 para o Urbanismo; 

R$ 285.000,00 para o Saneamento; R$ 124.000,00 para a Gestão Ambiental; R$ 461.000,00 

para a Agricultura; R$ 17.000,00 para a Indústria; R$ 60.000,00 para Comércio e Serviços. 

Ora, um orçamento anual de praticamente R$ 20.000.000,00 que destina apenas R$ 

461.000,00 para a agricultura e pífios R$ 17.000,00 para a indústria e R$ 60 mil para 

comércio e serviços está muito longe de fazer cumprir suas ambições de promover 

desenvolvimento sustentável solidário, estimular a geração de trabalho, emprego, geração e 

distribuir renda na economia local, incentivando o empreendedorismo, tampouco conceber e 

implantar uma política de abastecimento alimentar capaz de estimular a produção 

diversificada da agropecuária, gerando emprego e renda no campo, com atenção especial 

para a agricultura familiar. 

Reside nisso o desacerto e a contradição a que nos referimos alhures. 

Do ponto de vista dos instrumentos legislativos relacionados aos aspectos 

urbanísticos e ambientais, o Município promoveu a edição de leis como, por exemplo, a Lei 

nº 23, de 8 de Junho de 1993, que institui o Código de Postura; a Lei nº 152, de 14 de 

Novembro de 2000, que alterou a Zona Urbana do Município de Terezópolis de Goiás, para 

incorporar, como “Expansão Urbana Descontínua”, parte da Fazenda Santa Branca; a Lei nº 

158, de 17 de Maio de 2001, que criou o Fundo Municipal do Meio Ambiente e 
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Desenvolvimento Sustentável – FMMADS; a Lei nº 159, de 17 de Maio de 2001, que criou o 

Sistema Municipal do Meio Ambiente; a Lei nº 202, de 4 de Junho de 2003, que é a lei de 

parcelamento do solo no município (embora disponha a respeito de vários instrumentos 

urbanísticos, não logrou estabelecer diretrizes claras e capazes de disciplinar 

satisfatoriamente o parcelamento do solo e favorecer uma urbanização que prestigie a 

mobilidade, a acessibilidade e a fluidez das dinâmicas urbanas. Além disso, não 

regulamenta com o detalhamento necessário os parâmetros das obras de infraestrutura a 

serem executadas pelo empreendedor nos projetos de parcelamento do solo urbano. Além 

disso, o art. 9º, inciso I, da referida lei, dispensa o empreendedor de executar as obras de 

escoamento de águas pluviais e de arborização na implantação dos loteamentos); a Lei nº 

212, de 14 de Novembro de 2003, que dispõe sobre a delimitação do Perímetro Urbano e 

“de expansão urbana”, e define a área rural do Município, estabelecendo que o território do 

Município é definido em área urbana (que compreende as áreas para fins urbanos já 

parceladas, não parceladas e áreas não parceláveis de proteção ambiental), área de 

expansão urbana (que compreende as áreas não parceladas e as áreas não parceláveis de 

proteção ambiental localizadas entre a área urbana e a área rural) e área rural (que 

corresponde a área destinada às atividades agropecuárias e de proteção ambiental, não 

sendo permitido parcelamento para fins urbanos); a Lei Complementar nº 417, de 19 de 

Agosto de 2015, que delimita a Zona Urbana, de Expansão Urbana e Zona Rural do 

Município de Terezópolis de Goiás, revogando dispositivos da Lei nº 212/2003. 

Na dimensão fiscal é perceptível a pretensão da Administração Municipal em 

amealhar um bocado mais vantajoso das oportunidades que a região em que se situa pode 

proporcionar. Para tanto, editou a Lei nº 330, de 02 de Setembro de 2010, que institui o 

Programa de Incentivo na Arrecadação do IPTU, ITU, Taxas, Emolumentos e Contribuições 

da competência do Município de Terezópolis de Goiás (o Programa premia os contribuintes 

regularmente inscritos no Cadastro de Contribuintes e que estejam quites com a Fazenda 

Pública Municipal); a Lei nº 407, de 12 de Dezembro de 2014, que aprovou a Planta 

Genérica de Valores Imobiliários para o Exercício de 2015, para efeito de cálculo do Imposto 

Predial e Territorial Urbano – IPTU e do Imposto Sobre a Transmissão Inter Vivos – ITBI (os 

valores servem de referencial para a avaliação relativa aos atos de alienação, apropriação e 

de desapropriação de imóveis); a Lei nº 426, de 20 de Dezembro de 2016, que institui o 

Código Tributário do Município de Terezópolis de Goiás (o referido código não destoa das 

disposições do Código Tributário Nacional e em seu artigo 75 prevê a possibilidade de 

instituição de uma Política de Benefícios Fiscais para atrair estabelecimentos industriais, 

comerciais e de serviços no Município e incentivar a ampliação daqueles já existentes, 

mediante cláusula resolutiva de criação de empregos diretos no Município de Terezópolis de 

Goiás). 
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Mas o Município de Terezópolis de Goiás ainda não assumiu uma postura mais pró-

ativa e autônoma em relação à gestão integral de seu território, de tal sorte a criar os 

instrumentos suficientes e necessários para ordená-lo e promover seu zoneamento segundo 

os legítimos interesses e anseios de sua população. Ainda em 1994 o Município editou a Lei 

nº 50, de 24 de Novembro de 1994, autorizando a celebração de convênio com a 

Universidade Católica de Goiás para a realização de consultoria técnica para desenvolver 

seu Plano Diretor. Tal era a importância atribuída pelo Município ao Plano Diretor, que em 

segunda editou a Lei nº 69, de 14 de Fevereiro de 1996, proibindo a implantação de novos 

loteamentos enquanto não fosse instituído o Plano Diretor. Em meados de 1993 o Município 

editou a Lei nº 205, de 3 de Julho de 2003, dispondo sobre a Política Urbana e o Plano 

Diretor. No entanto, a referida lei foi acanhada e contentou-se a proclamar que o município 

disciplinará a ocupação e distribuição das atividades no território, de acordo com a 

legislação estadual e federal e com o Plano Diretor, sem nada fazer além de elencar 

vagamente alguns objetivos e arremedos de diretrizes. Um pouco mais tarde foi editada a 

Lei nº 312, de 01 de Julho de 2009, ratificando o Protocolo de Intenções para instituir o 

Consórcio Intermunicipal da Área de Proteção Ambiental – APA do João Leite, composto em 

conjunto pelos municípios de Nerópolis, Goianápolis, Anápolis, Goiânia, Campo Limpo e 

Ouro Verde de Goiás. 

Por fim, num rompante que sugeria a possibilidade do Município ter resolvido 

assumir os destinos de seu território e tomar as rédeas de seu ordenamento, foi editada a 

Lei Complementar nº 383, de 6 de Dezembro de 2013, que instituiu uma nova Estrutura 

Administrativa do Poder Executivo Municipal. 

No parágrafo único de seu artigo 2º a referida Lei Complementar assevera que o 

planejamento das atividades do governo será feita através da elaboração e manutenção dos 

seguintes instrumentos: I – Planos de Governo e de Desenvolvimento Municipal; II – Plano 

Diretor; III – Plano Plurianual; IV – Diretrizes Orçamentárias; V – Orçamento Anual; VI – 

Planos e Programas Setoriais. Estabeleceu no artigo 4º que a ação do governo será 

norteada, entre outros princípios básicos, pelo desenvolvimento social, econômico e 

administrativo, com vistas ao fortalecimento do Município no contexto regional, e pela 

disciplina criteriosa no uso do solo urbano, visando a ocupação equilibrada e harmônica. 

No entanto, passados quase três anos da edição da Lei Complementar nº 383/2013, 

nenhuma providência foi tomada pelo Município para desenvolver e instituir seu Plano 

Diretor e, com isso, dispor sobre o ordenamento e o zoneamento de seu território. Sem esse 

valioso e eficaz instrumento legal de gestão urbana e ambiental o Município de Terezópolis 

permanecerá refém, única e exclusivamente, do Plano de Manejo da APA do João Leite, 

reputado pelo extremo rigor das restrições que impõe indistintamente aos municípios 
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localizados em sua área de abrangência, assim como aos produtores do setor privado e aos 

cidadãos nela estabelecidos e residentes. 

Uma análise criteriosa das características e da natureza jurídica do Plano de Manejo 

da APA do João Leite revela que – embora revestido de inegável viés preservacionista e 

justificada preocupação com a sanidade ambiental daquela importante porção do território 

goiano, abrangendo os municípios de Terezópolis de Goiás, Nerópolis, Goianápolis, 

Anápolis, Goiânia, Campo Limpo e Ouro Verde de Goiás – seu objetivo prioritário é, na 

verdade, assegurar a perenidade e estabilidade do abastecimento d’água de Goiânia, e a 

redução dos custos da SANEAGO, uma vez que nenhuma medida de compensação foi 

efetivamente levada à cabo em favor dos municípios, dos produtores rurais, das empresas e 

da população afetadas pelas severas restrições impostas pelo Plano de Manejo. 

É esse o objeto da análise dos itens que seguem a jusante. 

 

6.2 Aspectos jurídicos do Plano de Manejo da APA do Ribeirão João Leite 

O Plano de Manejo da APA do Ribeirão João Leite é bem conhecido e reputado 

pelas inegáveis virtudes científicas e esmero técnico que orientaram seu desenvolvimento. 

No entanto, não é necessário mais que uma análise perfunctória para perceber nele um 

elevado nível de restrições no tocante à exploração dos recursos naturais disponíveis em 

sua área de abrangência, bem como ao estabelecimento de qualquer empreendimento que 

não satisfaça integralmente as severas diretrizes e normas gerais a ela aplicáveis. 

Ao proclamar a “Missão da APA” (item 1, p. 16), criada pelo Decreto Estadual nº 

5.704/2002 e delimitada pelo Decreto Estadual nº 5.845/2003 no tocante a localização, 

dimensão e limites, o Plano de Manejo8 enfatiza que aquela Unidade de Conservação de 

Uso Sustentável é necessária para proteger os recursos naturais e garantir a 

sustentabilidade da região e a melhoria da qualidade de vida da população local. Declara 

expressamente que os objetivos daquela unidade de conservação são: 

 

 Proteger os recursos hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio João Leite; 

 Assegurar condições para o uso do solo compatíveis com a preservação dos 

recursos hídricos; 

 Conciliar as atividades econômicas e a preservação ambiental; 

 Proteger os remanescentes do Bioma Cerrado; 

 Melhorar a qualidade de vida da população local por meio de orientação e do 

disciplinamento das atividades econômicas; 

                                                           
8
 GOIÁS. Plano de Manejo APA João Leite. Goiânia: SEMARH/ITCO: 2007. 
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 Disciplinar o turismo ecológico e fomentar a educação ambiental, entre 

outros. 

 

No item “2. CENÁRIOS”, o Plano de Manejo se propõe a descrever os principais 

aspectos que permitem o entendimento dos cenários atual e futuro para a APA João Leite, e 

no “2.5. INTEGRAÇÃO DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO COM A POPULAÇÃO NA APA” 

o Plano de Manejo adverte que a APA está inserida na principal região do Estado, 

possuindo características socioambientais extremamente importantes para a qualidade de 

vida da população diretamente beneficiada (que ao tempo do desenvolvimento do Plano de 

Manejo era de, aproximadamente, 75.214 pessoas), bem como de todo o Estado. 

Já no item “2.6. USO DA TERRA”, o Plano de Manejo afirma que a APA tem 

aproximadamente 720 km2, dos quais 60% são ocupados pela agropecuária. Enfatiza, 

ainda, que a APA abriga parte de importante infraestrutura para o país, como a BR-153 e a 

Ferrovia Norte-Sul, e que o uso do solo para fins industriais é pequeno na região, 

destacando-se o setor mineral. 

Em seu item “2.7.1. COMPONENTES”, o Plano de Manejo indica os componentes do 

Plano de Manejo: 

 

 Componente 1: Conhecimento da Biodiversidade; 

 Componente 2: Conservação da Biodiversidade; 

 Componente 3: Utilização Sustentável dos Componentes da Biodiversidade; 

 Componente 4: Monitoramento, Avaliação, Prevenção e Mitigação da 

Impactos sobre a Biodiversidade; 

 Componente 5: Acesso aos Recursos Genéticos e aos Conhecimentos 

Tradicionais Associados e Repartição dos Benefícios; 

 Componente 6: Educação, Sensibilização Pública, Informação e Divulgação 

sobre a Biodiversidade. 

 Componente 7: Fortalecimento Jurídico e Institucional para a Gestão da 

Biodiversidade. 

 

No “Componente 3. Utilização Sustentável dos Componentes da Biodiversidade”, o 

Plano de Manejo esboça a nítida pretensão de elencar diretrizes para a utilização 

sustentável da biodiversidade e da biotecnologia, incluindo o fortalecimento da gestão 

pública, o estabelecimento de mecanismos e instrumentos econômicos, e o apoio a práticas 

e negócios sustentáveis que garantam a manutenção da biodiversidade e da funcionalidade 

dos ecossistemas, considerando não apenas o valor econômico, mas também os valores 
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sociais e culturais da biodiversidade. Para tanto, uma das estratégias propostas consiste em 

apoiar as comunidades locais na identificação e no desenvolvimento de práticas e negócios 

sustentáveis. 

É razoável admitir, portanto, a abrangência conferida ao Plano de Manejo e o zelo 

indisfarçável em atribuir a harmonização de todas as dimensões ambientais e sociais 

envolvidas na complexa equação enfrentada no desenvolvimento dos estudos que 

orientaram a elaboração do Plano de Manejo da APA do Ribeirão João Leite. No entanto, 

embora sua concepção tenha flagrante fundamento nos princípios científicos celebrados por 

todas as correntes do pensamento econômico, social e ambiental, sua aplicação tem sido 

excessivamente rigorosa com alguns atores envolvidos na relação por ele normatizada, e 

condescendente demais com outros. E isso, evidentemente, compromete o alcance de boa 

parte de suas metas, esvazia sua inegável devoção à sustentabilidade, conforme será 

melhor detalhado no decorrer deste estudo. 

Ocorre que, embora a concepção e desenvolvimento do Plano de Manejo tenha 

nítida influência dos princípios da “sustentabilidade”, seus dispositivos restringem 

severamente as possibilidades de implantação dos empreendimentos necessários para a 

geração de oportunidades viáveis de ocupação, emprego e renda para os mais de 70 mil 

habitantes da área da APA do Ribeirão João Leite – fator imprescindível na equação de 

sustentabilidade. 

Em primeiro lugar é notável que logo em sua apresentação (p. 14) o Plano de 

Manejo declara cristalinamente que o Ordenamento Territorial e o Uso do Solo em torno do 

Reservatório são fundamentais para a preservação das águas na Bacia do Rio João Leite, 

visando a qualidade de vida da população abastecida. Demonstra, ainda, que a boa 

qualidade da água bruta é fundamental para facilitar o tratamento, reduzindo seu custo. 

Muito embora a parte inicial do Plano de Manejo declare que entre seus objetivos 

estão a qualidade de vida da população residente na área da APA do Ribeirão João Leite 

(diretamente impactada por ele) e seu desenvolvimento sustentável, o corpo do referido 

documento e todas as suas diretrizes e disposições se prestam única e exclusivamente a 

cuidar da qualidade da água e com os custos da SANEAGO com o tratamento da água em 

Goiás. Nesse particular é imprescindível reconhecer que, em respeito à melhor técnica, não 

caberia no Plano de Manejo, dada sua natureza jurídica, abordar temas relacionados às 

compensações devidas aos produtores rurais e empreendedores cujas propriedades foram 

alcançadas pelas restrições de uso dos imóveis. No entanto, é igualmente imperioso 

reconhecer também que não foram editadas pelo Governo de Goiás, tampouco pela 

concessionária que detém o monopólio dos serviços de abastecimento de água tratada no 

Estado, regras capazes de proporcionar aos produtores privados estabelecidos no Município 

de Terezópolis compensações pelas restrições que, em graus variados, restringem a 
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exploração das propriedades e impedem a implantação de novos empreendimentos. E isso, 

como é evidente, desequilibra a equação ambiental/social, tornando a sustentabilidade, 

objetivo declarado pelo Plano de Manejo, retórica desprovida de qualquer correspondência 

prática. 

Ao examinar a Proposta de Zoneamento para a APA (item 9, p. 149), e.g., percebe-

se que as restrições veementes à implantação de empreendimentos na parte majoritária da 

área daquela APA, restando pouca ou nenhuma possibilidade fática e viável para o 

empreendimento, em condições competitivas, de quaisquer estabelecimentos industriais – 

vocação inequívoca daquela região do Estado de Goiás. Formulado com base no artigo 2º 

do SNUC (Lei n° 9.985, de 18 de julho de 2000), o zoneamento pretendia definir setores ou 

zonas com objetivos de manejo e normas específicas, proporcionando condições para que 

os objetivos da Unidade de Conservação fossem alcançados de forma harmônica e eficaz. 

Não obstante isso, as únicas disposições do Plano de Manejo são de absoluta restrição. 

O zoneamento estabeleceu Áreas Ambientais Homogêneas e Zonas Ambientais. 

Foram consideradas Zonas Ambientais as Áreas Homogêneas de Proteção que, 

independentemente das ações de gestão da APA, já são áreas definidas com peculiaridades 

e condições de ocupação de caráter de proteção, como, v.g., o Reservatório da Barragem 

do João Leite e sua faixa de proteção como o Parque Estadual Altamiro de Moura Pacheco 

– PEAMP, caracterizada como Unidade de Conservação de proteção integral. Assim, a 

estrutura do zoneamento ambiental da APA do João Leite é composta por 2 zonas de 

proteção e 5 áreas ambientais homogêneas, a saber: 

 

Zonas de Proteção: 

 

 Do Reservatório Ribeirão João Leite (ZPRJL); 

 Da Vida Silvestre (ZPVS). 

 

Áreas Ambientais Homogêneas de: 

 

 Conservação de Uso Controlado 1, 2 e 3; 

 Uso Urbano Controlado 1; 

 Conservação de Uso Especial 1. 

 

A Zona de Proteção do Reservatório Ribeirão João Leite – ZPRJL (item 9.4.1., p. 

155), cuja finalidade é proteger o Reservatório, é a zona de maior restrição e nela “são 

proibidas atividades antrópicas atípicas”, e ocupa uma área de 4.152,68 ha, o que 

corresponde a 5,82% da APA. 
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A Zona de Proteção da Vida Silvestre – ZPVS (item 9.4.2., p. 157), constituída por 4 

blocos que integram o “Parque Estadual Altamiro de Moura Pacheco – PEAMP, é uma zona 

com restrição” e zoneamento estabelecido no Plano de Manejo da unidade, e tem uma área 

de 3.151,747 ha, o que corresponde a 4,42% da APA 

 

Bloco 1- Tamanduá, com área de 1.298,48 ha; Bloco 2- Cana Brava, com 

área de 747,23 ha; Bloco 3- Sede, com área de 155,08 ha; Bloco 4- Ipês, com 

área de 950,956 ha. 

 

Tem por objetivo manter a integridade do PEAMP, permitindo apenas o 

desenvolvimento de pesquisas e o uso público com fins educativos e recreativos, além da 

proteção. 

A Área Ambiental Homogênea de Conservação de Uso Controlado 1/AHCUC-1 (item 

9.4.3., p. 160), “admite o uso moderado e sustentável dos recursos naturais”, sendo 

regulado com limitações de modo a assegurar a manutenção dos ecossistemas. Esta zona 

integra as áreas contíguas às Zonas de Proteção do Reservatório Barragem João Leite e 

Vida Silvestre. Ocupa uma área de 10.236,527 ha, o que corresponde a 14,35% da APA. 

Nela são permitidas agricultura, pecuária e o ecoturismo, desde que assegurem a 

manutenção dos ecossistemas naturais e atendam aos seguintes aspectos: 

 

 Incentivar amplamente a agricultura orgânica; 

 Promover e incentivar a silvicultura e atividades agroflorestais; 

 As queimadas só poderão ser realizadas dentro dos mais rigorosos controles 

e manejos, bem como, previamente legalizadas; 

 As propriedades deverão estar devidamente cercadas, garantindo a 

contenção da criação para as áreas de APPs, RL e Zonas de Proteção Barragem 

João Leite e de Proteção Vida Silvestre; 

 Deve ser assegurado no mínimo o já estabelecido em lei para a preservação 

e conservação das áreas de Nascentes (raio de 50 metros), APP (30 metros de cada 

lado) e RL (20% da propriedade); 

 Não será permitida a implantação de loteamentos urbanos e rurais nesta 

zona; 

 Não serão permitidas quaisquer atividades antrópicas que gerem impactos 

ambientais significativos, com efeitos na integridade do PEAMP. 
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Esta zona será intensamente fiscalizada e o esgoto nela produzido deverá receber 

tratamento suficiente para não contaminar rios, córregos, nascentes ou o reservatório e 

priorizar tecnologias alternativas de baixo impacto. 

A Área Ambiental Homogênea de Conservação de Uso Controlado 2/AHCUC-2 (item 

9.4.4., p. 163), “admite uso moderado e sustentável dos recursos naturais”, regulada com 

limitação de modo a assegurar a manutenção dos ecossistemas. Compreende as áreas de 

nascente dos formadores do Córrego das Pedras e Ribeirão Jurubatuba, contíguas até os 

cursos de 2ª ordem. Visa garantir a conservação dos recursos hídricos, nascentes dos 

formadores do Córrego das Pedras e Ribeirão Jurubatuba. 

Permite o uso controlado do solo nas atividades agrícolas e/ou pecuárias, 

implantando e/ou recuperando modelos para conservação do solo (terraceamento, plantio 

direto, entre outros), e a produção de orgânicos (agroecológicos), observando o seguinte: 

 

 Deverá ser incentivada a agricultura orgânica. 

 É proibida a realização de queimadas sem autorização do órgão competente. 

 A propriedade deverá estar cercada e garantir a contenção da criação para as 

áreas de nascentes, APPs e RL. 

 Assegurar a preservação e conservação das áreas de Nascentes (raio de 50 

metros), APP (30 metros de cada lado) e RL (20% da propriedade). 

 Não será permitido o parcelamento inferior a 3 ha. 

 Não será permitida a implantação de novos empreendimentos que causem a 

supressão de vegetação nativa remanescente. 

 O esgoto deverá receber tratamento suficiente para não contaminar rios, 

córregos, nascentes ou reservatórios e priorizar tecnologias alternativas de baixo 

impacto. 

 

Admite a realização de estudos sobre o potencial para mineração nesta zona, e 

recomenda preferência na recuperação de nascentes em áreas de extração de argila. 

Esta zona ocupa uma área de 22.039,138 ha, correspondendo a 30,89% da APA. 

A Área Ambiental Homogênea de Conservação de Uso Controlado 3/AHCUC-3 (item 

9.4.5., p. 167), “admite uso moderado e sustentável dos recursos naturais”, regulado de 

modo a assegurar a manutenção dos ecossistemas. Integra as áreas contíguas aos cursos 

d’água não protegidos pelas Zonas de Proteção do Reservatório Barragem João Leite e 

Vida Silvestre e da Área Ambiental Homogênea de Conservação de Uso Controlado 2. 
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Dentro desta zona estão estabelecidas Áreas de Proteção Especial e as Áreas de 

Especial Proteção, e visa garantir a conservação dos recursos hídricos, e permitir o uso 

controlado do solo nas atividades agrícolas e/ou pecuárias, implantando e ou recuperando 

modelos para conservação do solo (terraceamento, plantio direto, entre outros) e a produção 

de orgânicos (agroecológicos). Ocupa uma área de 25.039,967 ha, o que corresponde a 

35,10% da APA. 

Nela deverão ser observadas as seguintes normas gerais: 

 

 Deverá incentivar a agricultura orgânica. 

 Fica proibida a realização de queimadas sem autorização do órgão 

competente. 

 A propriedade deverá estar cercada, garantindo a contenção da criação para 

as áreas de nascente, APPs e RL. 

 Deve assegurar a preservação e conservação das áreas de Nascentes (raio 

de 50 metros), APP (30 metros de cada lado) e RL (20% da propriedade). 

 Não será permitido parcelamento inferior a 3 ha. 

 Não será permitida a implantação de novos empreendimentos que causem a 

supressão de vegetação nativa remanescente. 

 O esgoto nela produzido deverá receber tratamento suficiente para não 

contaminarem rios, córregos, nascentes ou reservatórios, priorizando tecnologias 

alternativas de baixo impacto. 

 Esta zona será intensamente fiscalizada e atividades de educação ambiental 

deverão ser intensificadas. 

 Deve assegurar a conectividade parcial ou total dos fragmentos florestais 

para consolidar o corredor ecológico. 

 

A Área Ambiental Homogênea de Uso Urbano Controlado 1/AHUC-1 (item 9.4.6., p. 

173), compreende as sedes municipais, ou parte delas, inseridas na APA e que se destina a 

propiciar o vetor de expansão urbana por meio do uso controlado, permitindo a ocupação de 

baixa densidade e critérios específicos à conservação dos recursos naturais. 

 

Tem como objetivos específicos (item 9.4.6.3., p. 173) controlar a expansão urbana 

em áreas de risco, nascentes e APPs, recuperar nascentes e as APPs. Nesta zona estão 

presentes os municípios de Campo Limpo e Terezópolis de Goiás e parte do município de 

Anápolis. Ocupa uma área de 1.898,16 ha correspondendo a 2,66% da APA. 
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Resultados Esperados: contensão da expansão urbana para as áreas de risco; 

proteção das nascentes e APPs do Ribeirão Jurubatuba e Córrego dos Macacos; diminuição 

do assoreamento do Córrego das Pedras e Ribeirão Jurubatuba e dos Macacos. 

Nela deverão ser observadas as seguintes normas gerais: 

 

 Deve assegurar a preservação e conservação das áreas de Nascentes (raio 

de 50 metros) e APP (30 metros de cada lado). 

 Os materiais para a construção ou a reforma de qualquer infraestrutura no 

loteamento não poderão ser retirados dos recursos naturais destinados a 

preservação nesta área. 

 O esgoto nela produzido deverá receber tratamento suficiente para não 

contaminarem rios, córregos, nascentes ou reservatórios e priorizar tecnologias 

alternativas de baixo impacto. 

 Atividades de educação ambiental deverão ser intensificadas nesta Zona. 

 

A Área Ambiental Homogênea de Conservação de Uso Especial 1/AHCUE-1 (item 

9.4.7, p. 174), compreende as Faixas de Proteção das rodovias pavimentadas e ferrovias 

que cortam ou limitam a APA e que se destina a propiciar o vetor de ocupação por meio de 

uso controlado, “permitindo a ocupação de baixa densidade e critérios específicos à 

conservação de recursos naturais” (item 9.4.7.1.). 

Esta zona está presente na faixa contínua de 100 metros em ambos os lados das 

rodovias pavimentadas e ferrovia, com exceção nas regiões da ZPVS (Zona de Proteção da 

Vida Silvestre, prevista no item 9.4.2) e da ZPRJL (Zona de Proteção do Reservatório 

Ribeirão João Leite, prevista no item 9.4.1). Ocupa uma área de 4.839,403 ha, 

correspondendo a 6,78% da APA. Nela deverão ser observadas as seguintes normas: 

 

 Deve assegurar a preservação e conservação das áreas de Nascentes (raio 

de 50 metros) e APP (30 metros de cada lado). 

 Não será permitida a implantação de novos empreendimentos causadores de 

impacto ambiental no trecho lindeiro à Rodovia BR 060/153 a partir da Zona de 

Proteção de Vida Silvestre (Parque Estadual Altamiro de Moura Pacheco – PEAMP) 

até o trevo de acesso à sede do Município de Goianápolis. 

 Atividades de educação de educação ambiental deverão ser intensificadas 

nesta Zona para conter/reduzir a ocupação e o número de animais atropelados. 

 Não utilizar o fogo para limpeza da área de domínio. 
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Quadro 6-1: Distribuição das áreas no zoneamento 

 

ZONA / ÁREA ÁREA EM 
“ha” 

% DA ÁREA 
TOTAL 

Zona de Proteção do Reservatório Rio João Leite (ZPRJL) 4.152,68 5,82 

Zona de Proteção da Vida Silvestre (ZPVS) 3.151,747 4,42 

Área Ambiental Homogênea de Conservação de Uso 
Controlado 1 (AHCUC-1) 

10.236,527 14,35 

Área Ambiental Homogênea de Conservação de Uso 
Controlado 2 (AHCUC-2) 

22.039,138 30,89 

Área Ambiental Homogênea de Conservação de Uso 
Controlado 3 (AHCUC-3) 

18.367,296 25,74 

Área de Especial Proteção de Mananciais (AEPM) 4.499,553 6,31 

Área de Proteção Especial de Vulnerabilidade (AEPV) 2.173,119 3,05 

Área Ambiental Homogênea de Uso Urbano Controlado 1 
(AHUC-1) 

1.898,16 2,66 

Área Ambiental Homogênea de Conservação de Uso 
Especial 1 (AHCUE-1) 

4.839,403 6,78 

TOTAL 71.357,62 100 

   

Fonte: GOIÁS. Plano de Manejo APA João Leite. Goiânia: SEMARH/ITCO: 2007 

 

A respeito das Áreas Ambientais Homogêneas de Uso Urbano Controlado – AHUC 2 

e 3 não foi possível localizar material de consulta suficientemente detalhamento para 

fundamentar opinião a respeito das possibilidades de implantação de empreendimentos 

industriais e, em caso positivo, quais seriam as normas gerais e as diretrizes aplicáveis à 

hipótese. 

Consideradas as disposições do Plano de Manejo em vigor a única possibilidade 

viável de empreendimento de atividades industriais, por exemplo, ficaria restrita à Área 

Ambiental Homogênea de Conservação de Uso Especial 1/AHCUE-1 (item 9.4.7, p. 174), no 

limite da faixa contínua de 100,00m (cem metros) em ambos os lados da BR-153. Sem 

alternativa viável, contudo, e à mercê de da inexistência de uma política de incentivos fiscais 

do Governo de Goiás para atrair investimentos naquela região, como acontece em outros 

municípios goianos, de tal modo a favorecer a dimensão socioeconômica dessa complexa 

equação, é possível perceber as limitações de competitividade do Município de Terezópolis. 

No trecho lindeiro à Rodovia BR 060/153, a partir da Zona de Proteção de Vida 

Silvestre (Parque Estadual Altamiro de Moura Pacheco – PEAMP) até o trevo de acesso à 

sede do Município de Goianápolis, há vedação expressa a implantação de novos 

empreendimentos causadores de impacto ambiental. O problema reside na expressão 

“empreendimentos causadores de impacto ambiental” utilizada pelo texto, que pode 
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comportar significados variados, mais ou menos restritivos, conforme a corrente de 

pensamento a que se filiar o intérprete ou as circunstâncias políticas de ocasião. Tomada a 

dicção do Artigo 1º da Resolução nº 001/86 do Conselho Nacional do Meio Ambiente 

(CONAMA), impacto ambiental é “qualquer alteração das propriedades físicas, químicas, 

biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante 

das atividades humanas que afetem diretamente ou indiretamente: a saúde, a segurança, e 

o bem estar da população; as atividades sociais e econômicas; a biota; as condições 

estéticas e sanitárias ambientais; a qualidade dos recursos ambientais”. 

Como se vê, o conceito de Impacto Ambiental está intimamente associado à 

alteração ou efeito ambiental considerado significativo por meio da avaliação do projeto de 

um determinado empreendimento, podendo ser negativo ou positivo9. O impacto ambiental 

pode ser direto, indireto, temporário, permanente, imediato, de médio prazo, de longo prazo, 

reversível, irreversível, local, regional, estratégico, benéfico, adverso. O texto do Plano de 

Manejo, no entanto, é vago e não atribui valor objetivo ao se referir a “empreendimentos 

causadores de impacto ambiental”. Essa ambiguidade induz qualquer análise a concluir pela 

pura e simples vedação de qualquer iniciativa empreendedora na Área Ambiental 

Homogênea de Conservação de Uso Especial 1/AHCUE-1 (item 9.4.7, p. 174). 

O conjunto dos fatores antes abordados, evidentemente, tem potencial para 

perpetuar da situação insustentável que, no momento, sacrifica toda a população residente 

na área da APA do Ribeirão João Leite, e que, teoricamente, segundo pretende o Plano de 

Manejo, deveria ser “beneficiada” pelas incríveis virtudes proporcionadas por sua instituição. 

O “nó górdio” da questão, portanto, reside na constatação de que toda e qualquer 

medida que pretenda equacionar o desenvolvimento sustentável sem atribuir o devido valor 

ao fator humano, estará fadada a fracasso irremediável, e o Plano de Manejo da APA do 

Ribeirão João Leite, embora detentor de celebradas virtudes, pois concebido e desenvolvido 

segundo as melhores e mais apuradas técnicas, não logrou proporcionar à população 

residente em sua área de abrangência as condições reais para desenvolver todo o potencial 

produtivo da região e, assim, gozar uma vida digna, tal como idealizado pela Constituição 

Federal Brasileira. 

 

 

 

                                                           
9
 BITAR, O. Y. & BRAGA, T. O. O meio físico na recuperação de áreas degradadas. In: BITAR, O. Y. 

(Coord.). Curso de geologia aplicada ao meio ambiente. São Paulo: Associação Brasileira de 
Geologia de Engenharia (ABGE) e Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT), 1995. Cap. 4.2, p.165-
179. 
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6.3 Zoneamento e finalidades 

O zoneamento é um instrumento valioso para a delimitação de índices urbanísticos e 

de diretrizes diferenciadas para o uso e a ocupação do solo, conforme as características 

próprias de cada área. No entendimento de José Afonso da Silva (1981, p. 291), o 

zoneamento é “um procedimento urbanístico, que tem por objetivo regular o uso da 

propriedade do solo e dos edifícios em áreas homogêneas no interesse do bem-estar da 

população”10. O zoneamento foi utilizado primeiramente na Alemanha e ganhou força nos 

Estados Unidos a partir do início do século XX11. 

O zoneamento surgiu nas sociedades industrializadas e urbanizadas como forma de 

estabelecer áreas com destinação especial12. A definição normativa de zoneamento 

ambiental foi contemplada pelo artigo 9º, inciso II, da Lei nº 6.938/81 (Política Nacional do 

Meio Ambiente – PNMA), que o define como um instrumento da política nacional do meio 

ambiente. Não obstante isso, o artigo 225 da Constituição Federal institui normas cujo 

conteúdo determina a adoção de determinados padrões de zoneamento ambiental, como no 

inciso III, do § 1º, e no § 4º, do artigo ut supra. É um instrumento que estabelece critérios 

legais para a utilização de determinadas áreas, como regra cogente e vinculante tanto o 

particular quanto a Administração Pública, constituindo limitação administrativa que incide 

indistintamente sobre o direito de propriedade (ANTUNES, p. 125.). A ideia de zoneamento 

é contemporânea à de urbanismo e foi com o planejamento das modernas cidades 

industriais que surgiu a concepção de definir espaços urbanos voltados para determinados 

fins (Ob. Cit.). 

Foi na Inglaterra, berço da revolução industrial, onde a miséria dos guetos causava 

medo e repulsa, que se multiplicaram as reações contra a cidade monstruosa13, e as zonas 

industriais resultantes da intervenção do poder público tiveram sua origem na região de 

Manchester, ainda em 1897. Entre nós, o maior projeto urbanístico jamais empreendido foi a 

construção de Brasília, que, não obstante o alto custo de planejamento e implantação, e seu 

notável crescimento urbano, econômico e social, está completamente superado e passa 

pelas mesmas dificuldades das cidades não planejadas (ANTUNES, 1999, p. 126.). 

No direito brasileiro, especialmente após a Carta Magna de 1988, o conceito de 

Zoneamento foi além da dimensão urbanística e abrange outras dimensões, alcançando 

atividades de múltiplas naturezas. A própria concepção originária de zoneamento no direito 

brasileiro, instrumento de intervenção urbana, foi inteiramente superada, pois no campo ou 

na cidade o nosso ordenamento jurídico reconhece o zoneamento (Ob. Cit.). Seguindo a 
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 SILVA, José Afonso da. Direito Urbanístico Brasileiro. São Paulo: RT, 1981, p. 291. 
11

 LEUNG, H.-L. Land Use Planning Made Plain. Toronto: University of Toronto Press, 2002. 
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 ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito Ambiental. Rio de Janeiro: Lumen Juris,  1999, p. 123. 
13

 BARDET, Gaston. O Urbanismo. Campinas: Papirus, 2012, p. 18. 
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tendência de países de outras latitudes, as primeiras normas brasileiras de zoneamento 

buscavam a proteção da saúde humana. 

A Lei nº 5.027/1966, que instituiu o Código Sanitário do Distrito Federal, v.g., foi um 

dos primeiros diplomas a tratar do zoneamento urbano, e no artigo 6º determinou a divisão 

do território do Distrito Federal em três áreas: a) a área metropolitana; b) as áreas dos 

núcleos satélites; e c) área rural (Ob. Cit., p. 127). 

Para Paulo Affonso Leme Machado14, a primeira experiência de política pública 

voltada ao desenvolvimento do instrumento do zoneamento ambiental se deu com o II Plano 

Nacional de Desenvolvimento Econômico (PND), ao salientar a necessidade de uma política 

ambiental baseada em três áreas principais: meio ambiente na área urbana; o levantamento 

e a defesa do patrimônio de recursos de natureza; e a defesa e a promoção da saúde 

humana. Segundo Antunes (Ob. Cit.), “nesse quadro terão particular significação as políticas 

de uso do solo, urbano e rural, dentro do zoneamento racional”. O PND definiu, ainda, 

normas para o zoneamento ambiental industrial ao estabelecer uma política de localização 

industrial. 

No magistério de José Afonso da Silva15, zoneamento é o instrumento jurídico de 

ordenação do uso e ocupação do solo, destacando que, num primeiro sentido, o 

zoneamento consiste na repartição do território municipal para a destinação da terra e o uso 

do solo, definindo, no primeiro caso, a qualificação do solo em urbano, de expansão urbana, 

urbanizável e rural; e, no segundo caso, dividindo o território do Município em zonas de uso. 

Para o autor, esta segunda acepção é um dos principais instrumentos do planejamento 

urbanístico municipal, configurando um Plano Urbanístico Especial. 

Sobre esta temática, Ioberto Tatsch Banunas16 enfatiza que o zoneamento é “uma 

medida não jurisdicional, oriunda do poder de polícia, com dois fundamentos mestres: 

repartição do solo urbano municipal e a designação de seu uso”. Lembra, ainda, que é 

importante observar duas questões relevantes sobre o zoneamento ambiental: primeiro, a 

questão do “direito adquirido” e, segundo, o “direito de propriedade”. 

A relação entre o zoneamento e o direito adquirido foi bem demonstrada por 

Banunas (Ob. Cit.), ao asseverar que estas são questões que despertam o debate em razão 

do conflito entre a regra constitucional de que a “lei não prejudicará o direito adquirido, o ato 

jurídico perfeito e a coisa julgada”. Salienta, no entanto, que não existe “direito adquirido de 

poluir”, e que essa regra protege o meio ambiente em situações nas quais o interesse da 

coletividade supera o particular. Quanto a relação entre zoneamento ambiental e o direito de 
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 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito ambiental brasileiro. 16. ed. São Paulo: Malheiros, 2008. 
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 SILVA, José Afonso da. Direito Ambiental Constitucional. São Paulo: Malheiros, 2002. 
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 BANUNAS, Ioberto Tatsch. Poder de Polícia Ambiental e o Município. Porto Alegre: Saluna, 2003. 
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propriedade, Banunas (Ob. Cit.), citando Paulo Affonso Leme Machado, lembra que as 

regras do zoneamento ambiental prevalecem em relação ao direito de propriedade: 

 

“O zoneamento ambiental é um dos aspectos do poder de polícia 

administrativa, que atua com a finalidade de garantir a salubridade, a 
tranqüilidade, a paz, a saúde, o bem-estar do povo. O zoneamento ao 
discriminar usos, representa uma limitação do direito dos cidadãos. A 
propriedade não poderá ser utilizada da maneira desejada unicamente pelo 
proprietário”. 

 

É razoável afirmar, portanto, que o arcabouço jurídico brasileiro reconhece a 

importância do zoneamento ambiental como mecanismo necessário e imprescindível para o 

desenvolvimento sustentável de suas cidades. 

 

 

6.3.1 O espaço rurbano ou rururbano 

Conceitos de rural e urbano são largamente utilizados para evidenciar as 

características socioespaciais peculiares de cada sítio, e estão cristalizados em todos os 

níveis do tecido social. No entanto, com a emergência do meio técnico-científico-

informacional a partir dos anos 1970 (SANTOS, 1996), decorrente dos avanços da técnica e 

de sua irradiação no espaço geográfico, a dinâmica socioespacial adquiriu níveis inéditos de 

complexidade, tornando penosa a tarefa de distinguir o que é rural do que é urbano17. Em 

meados da década de 1970 o sociólogo Gilberto Freyre18 acrescentou ao debate um 

conceito interessante, o do “rurbano”, uma mescla do “rural” com o “urbano” que defini a 

integração total e de complementaridade entre esses “dois mundos”.  

Claudia Barros (1999, p. 4) contribui para o debate lembrando que algumas 

formulações conceituais localizam o “rururbano” como o próprio espaço urbano, as zonas 

periurbanas e urbanas descontínuas, os espaços semiurbanos com usos alternados, as 

áreas semirrurais urbanas, as áreas rurais dominadas pela agricultura (com algumas 

influências urbanas) e os “espaços rurais marginais". E acrescenta: 

 

“La idea de espacio rururbano puede asociarse a la de continuo rural 
urbano desarrollada por antropólogos como Redfield o Lewis, quienes contribuyó 
a matizar la dicotomía que se expresa a través de la oposición de esta dos 
categorías. Desde el punto de vista del análisis territorial, se han intentado 
establecer diferentes categorías dentro de este continuo que permitiesen ubicar, 
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en un extremo, al espacio claramente urbano y en el otro al espacio 
indudablemente rural”19. 

 

Paula Freire Santoro20, citando Mancuso (1980), teve ocasião de demonstrar que 

está na origem da utilização do instrumento do zoneamento o estabelecimento de anéis 

onde é possível ocupar com densidades maiores, geralmente mais centrais, cuja densidade 

diminui conforme estes anéis se afastam das áreas mais centrais, permitindo que formas de 

uso e de ocupação menos densas antecedam as áreas integralmente preservadas21. Para 

ela, a admissão de densidades menores de ocupação e de menos infraestruturas urbanas 

tem em conta que o próprio terreno daria conta de absorver os impactos de uma ocupação 

pouco adensada e dispersa. 

Segundo demonstram o magistério de Wanderley (2001)22, Silva (2002)23 e Vale & 

Gerardi (2006)24, os espaços “rururbanos” são aqueles onde se encontram pessoas com 

hábitos, costumes e tradições oriundas do campo em meio a elementos que costumam ser 

associados à cidade, onde estariam sendo criados “contínuos rural-urbanos” relacionados, 

v.g., a alimentação, vestimenta, relação com a terra e com os recursos naturais disponíveis. 

 

6.3.1.1 A Ocupação nas Áreas de Transição 

As formas dispersas e pouco densas de uso e ocupação do solo são muito presentes 

nas áreas de transição “rural-urbanas”, ocorrendo com mais frequência nas cidades cujo 

espaço rural possua extensas áreas de preservação de mananciais de abastecimento de 

água, estâncias hidrominerais ou turísticas, ou ainda que possuam outras formas 

reconhecidas e normatizadas como de preservação ambiental. Nestes casos, as áreas com 
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baixa densidade de ocupação têm expressão rural – ranchos, chácaras ou sítio de recreio – 

normalmente associadas a preservação (SANTORO, 2014, p. 3). 

Mas o trabalho de Paula Freire Santoro (Ob. Cit.) indica que em muitos casos este 

zoneamento dá lugar a implantação de formas de ocupação urbanas mais densas (com 

lotes menores que o módulo rural); precárias, por não necessitarem da urbanização primária 

(infraestruturas urbanas) ou urbanificação secundária (equipamentos, serviços e outros 

usos), que, na prática, transformam estas áreas em urbanas com todos os seus atributos, 

mas sem qualidade ambiental. Santoro (2014, p. 3) foi além, demonstrando que este 

zoneamento ocorre próximo ou sobre áreas repletas de cursos d’água, nascentes, lagos e 

represas, por vezes promovendo desmatamento e ocupação do meio ambiente em áreas 

que prestam serviços ambientais importantes e que deveriam garantir os aspectos de 

preservação que, ironicamente, inicialmente atraíram estes usos. 

Para fundamentar seu trabalho, Santoro (Ob. Cit.) promoveu uma análise empírica 

de como 100 municípios do Estado de São Paulo dispuseram na legislação municipal 

(Planos Diretores, Uso e Ocupação do Solo e Parcelamento do Solo) a possibilidade de 

ocupação da expansão urbana com ranchos, chácaras ou sítios de recreio. O extenso 

trabalho de pesquisa desenvolvido por Santoro (Ob. Cit.) é bastante elucidativo e oferece 

subsídios importantes para o exame das hipóteses perscrutadas no presente trabalho, 

inclusive pela inexistência de experiências semelhantes no Aglomerado Urbano de Goiânia. 

Pois bem. Alguns dos municípios que criavam áreas de expansão urbana o faziam 

através de macrozonas em área rural sobre as quais era possível parcelar com parâmetros 

urbanos sobre área rural: 

 

a) com tamanho mínimo de lote menor que o do módulo rural do 
Estado de São Paulo de 20 mil m2. Há casos também de possibilidade de 
parcelamentos tipo chácara ou sítio de recreio sobre áreas urbanas, 
admitindo que os parâmetros de lote, em muitos casos, seriam menores que 
o módulo rural (Instituição Especial INCRA nº 50, de 26 de agosto de 
1997)25. 

 

É importante observar, a propósito disso, que o no artigo 4º, incisos III e II, do 

Estatuto da Terra (Lei Federal nº 4.504/64) define o Módulo Rural como a área rural fixada 

para atender as necessidades de uma propriedade familiar, que possa ser diretamente 

explorado por uma família para garantir sua subsistência e progresso socioeconômico. É 

uma unidade de medida agrária, expressa em hectares, e que reflete a interdependência 
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região de localização. O Módulo Fiscal é estabelecido para cada município, e busca refletir a área 
mediana dos Módulos Rurais dos imóveis rurais do município. 
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entre a dimensão, a situação geográfica, a forma e as condições do aproveitamento 

econômico do imóvel rural. Esta é, portanto, a dimensão mínima de um imóvel rural 

caracterizado, nos termos da lei, como propriedade familiar. 

O artigo 8º da Lei Federal nº 5.868/72 assevera a impossibilidade da divisibilidade do 

módulo rural, ao dispor expressamente que para fins de transmissão, a qualquer título, na 

forma do artigo 65, da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, nenhum imóvel rural 

poderá ser desmembrado ou dividido em área de tamanho inferior à do módulo calculado 

para o imóvel ou da fração mínima de parcelamento fixada no parágrafo 1º do artigo antes 

mencionado, prevalecendo a de menor área. 

 

b) com possibilidade de ocupar áreas que não tem toda a 
infraestrutura básica exigida pela Lei Federal de Parcelamento do Solo (Lei 
Federal nº 6.766/79). 

c) em alguns casos dando-se sobre áreas ambientalmente 
protegidas, como áreas de mananciais e entorno de represas, ou mesmo 
com aspectos de turismo e lazer. 

d) muitas vezes com parâmetros que se confundiam com 
regramentos para condomínios ou loteamentos fechados voltados para 
famílias de alta renda, cujos lotes são maiores. 

 

Algumas vezes as Zonas de Chácaras são criadas sobre áreas urbanas, o que faz 

todo sentido, haja vista a função do parcelamento proposto, geralmente menor do que 

aquele permitido especificamente para as áreas rurais. É o caso, por exemplo, do Município 

de Sertãozinho, que define como as Zonas de Chácaras como integrantes da Macrozona 

Urbana e de Expansão Urbana, nos termos do que se vê disciplinado no artigo 10, inciso 

VII, de sua Lei Complementar nº 222/08. 

 

6.3.1.2 Ranchos 

Os ranchos foram encontrados mais concentradamente nos municípios ao longo do 

Rio Tietê, no Noroeste Paulista. Há casos em Araçatuba, Pereira Barreto, Ilha Solteira e 

Promissão. Neste último, onde está instalada a Usina Hidrelétrica de Promissão (Mário 

Lopes Leão), foi criada a Zona de Urbanização de Interesse Turístico, que permite 

parcelamento para fins de lazer, turismo e de apoio à Hidrovia Tietê-Paraná (Lei 

Complementar nº 2.746/06, artigo 42). Embora afirme a necessidade da ocupação obedecer 

ao módulo rural do INCRA, possibilitou a regularização dos parcelamentos já existentes. 

Estudos sobre o caso do Município de Pereira Barreto revelam uma mudança no 

padrão de utilização do solo que colaborou para a expansão desta tipologia (Santoro, 2009). 

Após o alagamento para a construção do Reservatório, o município transformou-se quase 

em uma ilha fluvial com potencial turístico, mas perdeu grande parte de suas terras férteis, 

perdendo suas características econômicas, antes agropecuárias. Em termos urbanos, parte 
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da cidade foi alagada e mudou a direção da valorização da terra e orientação da cidade, 

inclusive pautada pela praia artificial formada pelo braço de represa que abraça a cidade. 

Em termos rurais, houve perda de 18 mil hectares de terras férteis perdidas (Santoro, 2009) 

em 572 propriedades, majoritariamente compostas por pequenos agricultores, que 

dificilmente se reestruturariam após o alagamento. O caso do Município de Pereira Barreto é 

exemplar, pois demonstra que mudanças na estrutura agrícola colaboram para novos 

processos de urbanização. No caso, houve um duplo impacto: 

 

1º. Possibilidade aberta pelo alagamento no desenvolvimento do turismo e 

2º. Perda de terras férteis, que também motivou a expansão de ranchos sobre 

Ilha Solteira e Araçatuba. 

 

Processo semelhante se dá noutras regiões, como é o caso do término de 

exploração de cavas de areia no Vale do Paraíba, cujas áreas resultantes (possivelmente 

depois de recuperadas) têm sido apontadas por planos diretores da região como áreas de 

expansão urbana, embora nem sempre como chácaras, sítio de recreios ou ranchos 

(Santoro, 2009). Ambos os casos revelam usos de exploração agrícola e mineração sobre 

áreas rurais que desmataram e alteraram o meio ambiente para suas atividades que, ao 

entrarem em declínio, abriram frente para processos de urbanização.  

Este tipo de áreas de transição rural-urbana – proveniente de áreas de mineração ou 

de usos agrícolas intensivos que se perderam – são regiões de fácil mudança de uso 

(Santoro, 2009). 

 

6.3.1.3 Chácaras ou Sítios de Recreio 

Geralmente sobre áreas turísticas, estâncias climáticas ou áreas de mananciais 

ocorre a ocupação por chácaras ou sítios de recreio (Santoro, 2009). É o caso de Taubaté, 

e.g., que permite a implantação de sítios de recreio nas Áreas de Interesse Turístico ao Sul 

do município e ao longo das margens das represas localizadas na Bacia do Rio Una (Lei 

Complementar 238/11, art. 35), admitindo parâmetros menores que o módulo rural para esta 

tipologia sobre área rural, lotes mínimos de 2.500 m2 (art. 7º, Anexo VII). 

Já o Município de Monte Mor criou a Zona de Especial Interesse Turístico – ZEIT, 

cujo lote mínimo é de 1.000 m2. Além desta, o Plano Diretor aponta para a tendência à 

expansão urbana da Zona de Proteção Ambiental. 

O Plano Diretor de Barretos, por seu turno, criou, em seu artigo 38, uma Zona 

Rurbana, cujo objetivo é: 
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“estimular o planejamento de zonas rurbanas de transição urbano-rural, para 
produção agroecológica e agroindustrial, de base familiar ou associativa, criando 
cinturões verdes e priorizando a economia solidária, o abastecimento e a segurança 
alimentar, bem como o manejo do território periurbano”. 

 

Nesta zona são admitidas chácaras de lazer, agricultura doméstica, criação de 

animais em pequena escala, sujeito à controle (Anexo 9, Lei Complementar nº 73/06). 

Rio Grande da Serra está localizado 100% em área de mananciais, talvez por isso 

não aborde o tema da área urbana e estenda sobre seu território a possibilidade de, em toda 

a extensão de sua Zona de Uso Sustentável, a possibilidade de parcelamentos do tipo 

chácaras, sítios de recreio, clube de campo, etc. No caso, o lote mínimo de 7.500 m2 (Lei no 

046/06, artigo 37). 

Limeira (Lei nº 442/09) é exemplar sobre a ocupação em área de mananciais, 

adotando uma estratégia para as áreas rurais que reconhece as ocupações sobre 

Mananciais (presentes em fotos de 1998), promovendo a estruturação de centros rurais, 

colocando equipamentos públicos de ensino, saúde etc., além de melhorar os acessos. Hoje 

em Limeira é perceptível a expansão de áreas parceladas em módulos menores que o rural 

vizinhas a estas, sinalizando expectativa de regularização. Percebe-se também que esta 

estratégia decorre do declínio da monocultura de laranja, que era forte na região, devido ao 

desgaste das terras e doenças que afetaram a produção. 

Assim como Limeira, Mogi Guaçu, São Manuel e Santa Cruz do Rio Pardo criam 

Zonas de Urbanização Específica. Estes aproveitaram as possibilidades abertas pela Lei 

Federal de Parcelamento do Solo (Lei Federal nº 6.766/79, artigo 2º) que estabelece 

parâmetros urbanísticos para loteamento, com 125m2 de área mínima e frente mínima do 

lote medindo 5m, salvo quando o loteamento se destinar a urbanização específica ou 

edificações de Conjuntos Habitacionais de Interesse Social. 

Observou-se uma proliferação de zonas de urbanização específica em áreas rurais 

em alguns municípios de São Paulo, como forma de regularizar parcelamentos urbanos em 

áreas rurais. A mesma lei permite que nelas a infraestrutura básica seja menor que a de 

parcelamentos comuns, bastando vias de circulação, algum escoamento pluvial, rede para o 

abastecimento de água potável e soluções para esgotamento sanitário e energia elétrica 

domiciliar. Na prática foi abolida a exigência de rede. 

Mogi Guaçu possui ocupações com parcelas urbanas que o Plano reconhece 

afirmando que “ainda que localizados em Zona Rural, aglomerados com características de 

área urbana serão considerados como integrantes da Zona Urbana descontínua”. Equivalem 

às Zonas de Urbanização Específica (núcleos isolados), onde é possível a implantação de 

novos núcleos isolados em áreas rurais, dependendo de parecer favorável do Conselho 

Municipal de Desenvolvimento Integrado de Mogi Guaçu e autorização por lei específica, 
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desde que atenda à algumas condições, como o pagamento de Outorga Onerosa de 

Alteração de Uso, diretrizes definidas pelo Município e possuir lotes mínimos de 1 mil m2 

(Lei Complementar no 968/08, artigo 81). 

Desta forma, é possível obter parcelas urbanas (menores que um módulo rural) 

sobre áreas rurais, como uma transformação “automática” e onerosa do uso rural para o uso 

urbano. E ainda proíbe que as chácaras voltadas para recreio tenham destinação 

agropecuária para fins econômicos, na acepção técnica da expressão: 

 

Art. 102. Com a implantação do empreendimento, a respectiva área terá seu 
zoneamento alterado, sendo incluída no perímetro urbano, deixando de pertencer à Zona 
Rural e passará a pertencer à Zona de Urbanização Específica (ZUE) Núcleos Urbanos 
Isolados, com a respectiva alteração de uso do solo de rural para urbano, e outorga 
onerosa de alteração de uso. 

 
Art. 103. Após a aprovação a que se refere o artigo anterior, a área destinada às 

chácaras de recreio ficará sujeita a incidência dos tributos e encargos municipais 
relativos à propriedade do solo urbano. 

 
Art. 104. As chácaras de recreio não poderão ter destinação agropecuária para 

fins econômicos (Lei Complementar no 968/08, arts. 98 a 103). 
 

Porto Ferreira, por sua vez, não criou Zonas de Urbanização Específica, mas 

reconhece a possibilidade de sítios de recreio em alguns loteamentos existentes. Mais do 

que criar uma regra para estender a casos da mesma qualidade, nomeia os casos do qual 

trata: 

 

“sítio de recreio: são as áreas destinadas ao uso habitacional com baixa 
densidade populacional e ocupação dos terrenos, possuindo lotes de grandes 
dimensões, devendo seu desmembramento ser proibido em função da infraestrutura 
existente. Estão localizadas atualmente nos loteamentos Recreio Aeroporto, Recreio 
Aeroporto “B”, Parque dos Laranjais, Estância dos Granjeiros, Recreio São Lázaro, 
Estância Flávia e Cuca Fresca, sendo proibido o uso industrial, comercial, empresarial e 
misto, permitindo as edificações já aprovadas e instaladas anteriormente à vigência 
dessa Lei Complementar” (Lei Complementar nº 74/2007, art. 32, XI). 

 

Funciona como uma espécie de anistia do parcelamento feito sem infraestrutura. 

Para não ficar apenas nos exemplos generalizantes que correspondem à liberalização de 

parcelamentos com características urbanas em áreas rurais ou de expansão, há uma 

exceção. 

Na contramão da liberalização de parâmetros urbanos sobre áreas rurais, Campos 

do Jordão prevê a possibilidade de sítios de recreio na Zona Rural, aprovados pelo INCRA e 

pela Prefeitura, obedecendo ao módulo rural mínimo de 20 mil m2 (Lei nº 3.049/07, artigo 

20). 
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Alguns casos exigem a elaboração de Planos de Urbanização Específica para 

regularizar loteamentos em chácaras de recreio, como Santa Cruz do Rio Pardo, Limeira e 

São Manuel. Alguns casos exigem a utilização da Outorga Onerosa de Alteração de Uso; 

noutros, os parâmetros a serem reproduzidos para estas áreas de urbanização específica 

são os da área contígua à estas na mancha urbana. 

 

 

6.3.2 Pluriatividade rural 

É relevante notar, para efeito de estudo, o que se considera, exatamente, como 

pluriatividade rural, pois em algumas localidades ocorre uma exacerbação em áreas de 

transição “rural-urbana” onde o rural não é produtivo, cujo uso, preço e atividades ficam 

contaminados pela possibilidade de se tornarem urbanas. 

Graziano da Silva (1997)26 enfatiza a urgência de se repensar o espaço rural, que 

hoje não está apenas vinculado à evolução do mundo agrário, mas é palco de mudanças 

multidimensionais, ou seja, não apenas mudanças da ordem econômica ou social, nem 

apenas mudanças do ponto de vista estrito da produção e do consumo, mas também 

mudanças culturais, nas relações com emprego urbano, nas possibilidades de “ir e vir” 

cotidianamente. 

O rural vive a possibilidade de combinar atividades agrícolas e não-agrícolas a partir 

de mudanças no trabalho tanto na agricultura moderna como na indústria de base fordista. 

Esta seria, defende o autor, a base do conceito de “pluriatividade rural” (Ob. Cit.). 

No campo econômico é preciso incorporar a esfera da circulação como parte das 

“novas formas”, mais especificamente, o capital financeiro agindo sobre o rural, as 

commodities e seus reflexos na organização do espaço rural e, principalmente, o significado 

atual processo que o autor chama de “commodotization”, ou seja, o fato das áreas rurais 

estarem crescentemente associadas com atividades voltadas para o consumo, tais como 

lazer, turismo, residência, preservação do meio ambiente etc. (1997, p. 4). 

Na percepção de Paula Santoro (2012)27 e Zuquim (2007)28, esta última mudança é 

sentida a partir destas novas ocupações sobre o espaço rural e trarão novos desafios para o 

planejamento deste espaço. 

Graziano da Silva (Ob. Cit.) resume as atividades não-agrícolas, que adquirem cada 

vez mais importância no meio rural brasileiro, como sendo: 

                                                           
26

 GRAZIANO DA SILVA, J. O Novo Rural Brasileiro. Nova Economia. Belo Horizonte, vol. 7, n.1, 

p.43-81, Maio, 1997. 
27

 SANTORO, P. F. Planejar a expansão urbana: dilemas e perspectivas. Tese de Doutorado. São 

Paulo: Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, 2012. 
28

 ZUQUIM, M. de L. Os caminhos do rural: uma questão agrária e ambiental. São Paulo: Editora 

Senac, 2007. 
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1) a proliferação de indústrias, em particular, agroindústrias, no meio rural. Este 
exemplo é presente no estudo de caso de Catanduva, mas também em algumas 
normas municipais observadas, através de zoneamentos industriais próximos às 
rodovias; 

 
2) as atividades relacionais à crescente urbanização do meio rural, com moradia, 

turismo, lazer e outros serviços, e a preservação do meio ambiente. Neste caso, 
assistimos a proliferação de loteamentos fechados, parques temáticos, shoppings, 
etc. que aparecem nas normas identificadas, geralmente através de zoneamentos 
específicos ou leis buscando a regularização destas tipologias; e, 

 
3) não menos importante, a proliferação dos sítios de recreio, ou simplesmente 

chácaras, como são chamadas no interior do Estado de São Paulo, cujo regramento 
sobre este padrão de ocupação também mostrou-se frequente a partir dos 
municípios estudados nesta tese. 
 

Graziano da Silva (1997, p. 12) define as chácaras como sendo “pequenas áreas de 

terra destinadas ao lazer de famílias de classe média urbana, geralmente inferiores a 2 

hectares, localizadas nas periferias dos grandes centros urbanos, na orla marítima ainda 

não densamente povoada ou em áreas próximas a rios, lagos, represas ou reservas 

florestais, e com fácil acesso através das principais rodovias asfaltadas do país”. 

O autor tem uma visão muito positiva sobre as chácaras, e afirma que: a) são 

poucas, embora subdimensionadas pelo INCRA; b) muitas vezes apresentam atividades 

produtivas de valor comercial; c) podem contribuir para a conservação do que restou da flora 

local ou iniciarem processos de reflorestamento; d) expulsam “grandes culturas”, que 

utilizam grandes quantidades de insumos químicos e de máquinas pesadas; e) dão uso a 

terras antes ocupadas com pequena agricultura familiar, inclusive assalariando antigos 

posseiros e moradores do local como “caseiros”, jardineiros, ou “outros guardiões do 

patrimônio imobilizado na ausência dos proprietários” e f) propõe uma forma de ocupação 

muito menos densa que uma ocupação urbana característica de grandes conglomerados 

urbanos (Graziano da Silva, 1997, pp. 12 e 13). O autor prossegue seu raciocínio jurídico 

sobre a problemática: 

 

“As Estatísticas Cadastrais do INCRA de 1978 revelam a existência de 
inexpressivos 18.482 sítios de recreio ocupando uma área total de 896.586 hectares, 
num total de mais de 3 milhões de imóveis e quase 420 milhões de ha em todo o país. 
Para o Estado de São Paulo, apenas 9.094 imóveis, com uma área de 306.954 ha, num 
total de mais de 258 mil imóveis e 20 milhões de ha recadastrados naquela data. Ocorre 
que o INCRA classifica como sítios de recreio apenas os imóveis sem declaração de 
qualquer exploração agropecuária e não classifica os com atividades não-agrícolas; ou 
seja, apenas os com áreas de lazer. Embora uma parte significativa das chácaras de 
recreio seja exclusivamente para lazer, como é o caso dos “ranchos de pescaria”, é 
comum encontrar também - e provavelmente são muito mais representativas - unidades 
que combinam as atividades de fim de semana do proprietário e seus familiares com 
alguma atividade produtiva - agropecuária ou não- do seu morador, geralmente chamado 
de “caseiro”. 
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Graziano da Silva (1997, p. 12) afirma, ainda, que muitas dessas chácaras de recreio 

apresentam atividades produtivas de valor comercial considerável, e que em 1995 uma 

exposição de imóveis rurais realizada em São Paulo estimou em cerca de 70 mil os 

pequenos chacareiros com atividades comerciais no Estado, que se dedicam principalmente 

a criação de abelhas, peixes, aves e pequenos animais, produção de flores e plantas 

ornamentais, frutas e hortaliças, atividades de recreação e turismo (pesque pague, hotel 

fazenda, pousada, restaurante etc.). 

O autor acredita na superação dos problemas relativos a esta tipologia, enfocando 

principalmente os problemas do mundo do trabalho, seu objeto de estudo: 

 

“As chácaras de fim de semana representam, na nossa opinião, uma versão 
“terceiro mundista” da política europeia das “duas velocidades”, onde se procura atribuir 
aos pequenos produtores das regiões desfavorecidas a tarefa de guardiões da natureza, 
reservando às grandes explorações o papel produtivo clássico. Infelizmente, até agora, 
têm sido dada maior atenção à tarefa de coibir os aspectos negativos desse importante 
fenômeno, como, por exemplo, a especulação imobiliária, a sonegação fiscal e 
trabalhista, e o desvio de recursos do crédito rural, que ocorrem com muita frequência” 
(Graziano da Silva, 1997, p.13). 

 

A referência de Graziano certamente não era sobre os arremedos de chácaras que 

na realidade são loteamentos fechados, cujo volume significa uma forte ocupação urbana 

sobre o rural, que raramente desenvolvem atividades produtivas, que não expulsam, mas se 

aproveitam da migração das grandes culturas para outras regiões sobrepondo-se com sua 

alta rentabilidade da terra, e expandem-se sobre antigas “grandes culturas”, onde nem 

mesmo havia mais agricultura familiar, posseiros e moradores rurais. 

 

 

6.4 Imóveis rurais e seus usos na região metropolitana em que está inserido o 

Município de Terezópolis de Goiás 

 

6.4.1 A Caracterização Jurídica de Imóvel Rural 

O Estatuto da Terra (Lei nº 4.504/64), em seu artigo 4º, define o conceito legal de 

imóvel rural nos seguintes termos: 

 

I - "Imóvel Rural", o prédio rústico, de área contínua qualquer que seja a sua 
localização que se destina à exploração extrativa agrícola, pecuária ou agro-industrial, 
quer através de planos públicos de valorização, quer através de iniciativa privada; 
(redação original). 
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Do conceito legal vigente, necessário esclarecer duas terminologias que 

caracterizam o imóvel rural e podem gerar dúvidas: “rústico” e “área contínua”. “Rústico” 

quer dizer que não é urbano. Prédio rústico é todo aquele edifício que é construído e 

destinado para as coisas rústicas, tais como as propriedades rurais com suas benfeitorias e 

todos os edifícios destinados para recolhimento de gados, reclusão de animais e depósitos 

de frutos, sejam construídos nas cidades ou no campo. “Área contínua” diz respeito à 

exploração contínua como utilidade do imóvel. É contínua no tempo e não na área em si. 

Trata-se, pois, de continuidade econômica. 

Em relação à sua localização, pelo conceito previsto no Estatuto da Terra 

depreende-se que o critério de localização não se mostra presente, ou seja, “qualquer que 

seja a sua localização” seria considerado imóvel rural àquele destinado à produção primária 

com fins econômicos. 

Consabido que no ano de 1964, data de publicação do Estatuto da Terra, a 

população rural consistia na maioria absoluta dos brasileiros e seria impensável fenômenos 

hoje presentes de ocupação de imóveis rural para fins distintos da produção primária para 

fins econômicos (exemplos comuns são o turismo rural e atividades de lazer como pesque 

pague). 

Em 1966, o Código Tributário Nacional (Lei nº 5172/66, art. 29) adotou o critério de 

localização. 

 

Art. 29. O imposto, de competência da União, sobre a propriedade territorial rural 
tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por natureza, 
como definido na lei civil, localização fora da zona urbana do Município. (o grifo não é do 
original) 

 

Contudo, dois dias depois o governo federal editou o Decreto n. 59.428, ratificando o 

critério da destinação, a saber: 

 

Art. 93. Imóvel Rural, na forma da lei e de sua regulamentação é o prédio rústico 
de área contínua, localizado em perímetro urbano ou rural dos Municípios que se destine 
à exploração extrativa, agrícola, pecuária ou agro-industrial, através de planos públicos 
ou particulares de valorização (grifo nosso). 

 

Em 1993, a Lei nº 8.629/93 (Lei da Reforma Agrária) regulamentou os artigos 184 a 

186 da CF: 

 

Art. 4º Para os efeitos desta lei, conceituam-se: 
I- Imóvel Rural - o prédio rústico de área contínua, qualquer que seja a sua 

localização, que se destine ou possa se destinar à exploração agrícola, pecuária, 
extrativa vegetal, florestal ou agro-industrial; 
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Portanto, o ordenamento jurídico brasileiro não deixa dúvidas de que o uso do imóvel 

rural – e não sua localização – é que é determinante para defini-lo, descabendo ao Plano 

Diretor essa prerrogativa. 

 

Reflexos hão de surgir dessa situação, como, por exemplo, impactos em crédito rural 

e tributação [IPTU (municipal) x ITR (federal)], redes de infraestrutura etc. Assim, em 

havendo o uso econômico contínuo de atividade de natureza agrícola, pecuária, extrativa 

vegetal, florestal ou agroindustrial deve ser considerado rural o imóvel, independentemente 

de sua localização. 

Cumpre olvidar, ainda, que a legislação brasileira classifica o imóvel rural em: 

propriedade familiar, minifúndio, latifúndio e empresa rural e, após 1988, somam-se também 

os conceitos de pequena propriedade, média propriedade e propriedade produtiva. Em 

relação aos conceitos de minifúndio, latifúndio, pequena e média propriedade, o tamanho 

mostra-se determinante, na medida em que o módulo fiscal é o critério definido pelo governo 

federal, através do INCRA (Instrução Especial /INCRA/Nº 20, de 28 de maio de 1980) para 

definir o tamanho mínimo de uma propriedade rural. 

Sobre o Módulo Rural, consiste na área mínima com reais condições de subsistência 

e progresso social e econômico familiar. Definido pelo INCRA, o Módulo Rural tem como 

características: 

 

 É uma medida de área. 

 A área fixada para a propriedade familiar constitui o modulo rural. 

 Varia de acordo com a região do país onde se situe o imóvel rural. 

 Varia de acordo com o tipo de exploração. (lavoura/pecuária/floresta 

etc.) 

 Implica um mínimo de renda a ser obtido, ou seja, o salário mínimo. 

 A renda deve proporcionar ao agricultor e sua família não apenas a 

sua subsistência, mas ainda o progresso econômico e social. 

 

A legislação que rege a matéria é o Estatuto da Terra, em seu art. 4º, inciso III; o 

Decreto nº 55.891/65, em seu art. 11; o Decreto nº 84.685/80, em seu art. 22 e também a 

Lei nº 8.629/93, que utiliza tal critério para definir pequena e média propriedade. Percebe-se, 

portanto, que não há no ordenamento jurídico brasileiro o reconhecimento de uso rural ao 

imóvel sobre o qual são desenvolvidas outras atividades vinculadas ao ambiente rural, tais 

como turismo rural, pesque e pague e sítios de lazer. Tais atividades na legislação agrária 

devem ser regidas pelas normas do direito urbanístico, pois não se enquadram como 

“agrícola, pecuária, extrativa vegetal, florestal ou agroindustrial”. 
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Assim, independentemente da localização, propriedades voltadas exclusivamente às 

atividades de turismo rural, pesque-pague e sítios de lazer são enquadradas como imóveis 

urbanos. 

 

6.4.2 A função social do Imóvel Rural 

Consequência do desenvolvimento de atividades, em imóveis tidos como rurais, mas 

não são classificadas como “agrícola, pecuária, extrativa vegetal, florestal ou agroindustrial” 

é que levam – pela legislação agrária – ao enquadramento do imóvel como improdutivo, o 

que é sobremaneira afastado do cumprimento da função social da propriedade. 

Função social do imóvel rural é o centro em torno do qual gravita toda a doutrina do 

Direito Agrário, com amplo respaldo constitucional (art. 170, inciso III e art. 186). O próprio 

Estatuto da Terra prevê que a Função Social é condição para o acesso à terra: 

 

Art. 2° É assegurada a todos a oportunidade de acesso à propriedade da terra, 
condicionada pela sua função social, na forma prevista nesta Lei. 

§ 1° A propriedade da terra desempenha integralmente a sua função social 
quando, simultaneamente: 

a) favorece o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores que nela labutam, 
assim como de suas famílias; 

b) mantém níveis satisfatórios de produtividade; 
c) assegura a conservação dos recursos naturais; 
d) observa as disposições legais que regulam as justas relações de trabalho 

entre os que a possuem e a cultivem. 
 

Assim, o não cumprimento da função social é a consequência do uso do imóvel rural 

para fins diversos dos já referidos (agrícola, pecuária, extrativa vegetal, florestal ou agro-

industrial) na medida em que não serão cumpridas algumas exigências previstas na Lei da 

Reforma Agrária (Lei nº 8.629/93): 

 

Art. 9º A função social é cumprida quando a propriedade rural atende, 
simultaneamente, segundo graus e critérios estabelecidos nesta lei, os seguintes 
requisitos: 

I - aproveitamento racional e adequado; 
II - utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio 

ambiente; 
III - observância das disposições que regulam as relações de trabalho; 
IV - exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores. 
§ 1º Considera-se racional e adequado o aproveitamento que atinja os graus de 

utilização da terra e de eficiência na exploração especificados nos §§ 1º a 7º do art. 6º 
desta lei. 

§ 2º Considera-se adequada a utilização dos recursos naturais disponíveis 
quando a exploração se faz respeitando a vocação natural da terra, de modo a manter o 
potencial produtivo da propriedade. 

§ 3º Considera-se preservação do meio ambiente a manutenção das 
características próprias do meio natural e da qualidade dos recursos ambientais, na 
medida adequada à manutenção do equilíbrio ecológico da propriedade e da saúde e 
qualidade de vida das comunidades vizinhas. 
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§ 4º A observância das disposições que regulam as relações de trabalho implica 
tanto o respeito às leis trabalhistas e aos contratos coletivos de trabalho, como às 
disposições que disciplinam os contratos de arrendamento e parceria rurais. 

§ 5º A exploração que favorece o bem-estar dos proprietários e trabalhadores 
rurais é a que objetiva o atendimento das necessidades básicas dos que trabalham a 
terra, observa as normas de segurança do trabalho e não provoca conflitos e tensões 
sociais no imóvel. 

 

Dessa forma, na legislação vigente, um próspero hotel fazenda que gera empregos e 

preserva o ambiente deve ser considerada sobre imóvel urbano, pois ante sua 

improdutividade não pode ser considerada imóvel rural. O mesmo se aplica para sítios de 

lazer e outras atividades enquadradas no conceito de novo rural. 

Por fim, segundo a legislação vigente, observa-se que a propriedade improdutiva 

poderá ser desapropriada para fins de reforma agrária. 

 

 

6.4.3 A Transformação da Atual Zona Rural em Zona Urbana 

Pelas considerações acima, não há dúvidas de que há uma lacuna jurídica para 

enquadramento de imóveis tidos como rurais, mas desprovidos de tal uso.  

Considerar imóveis não enquadráveis como rurais, segundo a legislação federal, 

como se fossem, geram situações negativas para todos: 

 

 Ao Município, há prejuízos pela ausência da possibilidade de cobrança do IPTU, 

embora também não seja falso afirmar que em algumas situações pode não 

oferecer a infraestrutura necessária para tal.29 

 Ao particular que desenvolve atividade vocacionada ao uso rural, mas está 

situada em área urbana é penalizado por um IPTU em regra alto se comparado ao 

que pagaria de ITR. Além disso, como a propriedade nessa situação é 

sobremaneira de elevadas dimensões se comparadas aos imóveis tradicionais 

urbanos, há permanentes riscos de furtos e outros transtornos típicos de 

ambientes urbanos. 

 Ao particular que se encontra em área rural, mas não desenvolve atividade 

produtiva na propriedade (segundo os padrões agrários), não estará conferindo ao 

                                                           
29

 São requisitos mínimos para cobrança do IPTU segundo o Código Tributário Nacional, art. 32, a 

existência de melhoramentos indicados em pelo menos 2 (dois) dos incisos seguintes, construídos ou 
mantidos pelo Poder Público: 
 I - meio-fio ou calçamento, com canalização de águas pluviais; 
 II - abastecimento de água; 
 III - sistema de esgotos sanitários; 
 IV - rede de iluminação pública, com ou sem posteamento para distribuição domiciliar; 
 V - escola primária ou posto de saúde a uma distância máxima de 3 (três) quilômetros do imóvel 
considerado. 
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seu imóvel a necessária função social, exigência constitucional, além de não ter a 

infraestrutura necessária para o desenvolvimento adequado de seu 

empreendimento como, por exemplo, estrada de acesso pavimentada.  

 Os particulares poderão sofrer outra situação geradora de transtornos no tocante 

ao acesso ao crédito, pois há linhas de financiamento distintas para imóveis rurais 

e urbanos. 

 A sociedade perde com essa indefinição, pois investimentos são postergados e, 

como já referido, a função social da propriedade é descumprida, gerando em 

alguns casos abandonos de áreas ou ocupações clandestinas. Não raro, essas 

ocupações clandestinas são fomentadas para pressionar o poder público à 

urbanizar a região. 

 A sociedade, o proprietário e o Poder Público também têm a perder a partir do 

momento em que a aprovação de parcelamento do solo em áreas urbanas é 

regida pela Lei nº 6.766/79 (que sequer prevê a adoção de loteamentos fechados 

e exige investimentos em infraestrutura incompatíveis com sítios de lazer, por 

exemplo) enquanto em imóveis rurais deve atender à legislação agrária, 

notadamente a restrição à minifúndios. 

 

6.4.3.1 Inexistência de infraestrutura urbana como fator de especial 

atenção 

Para proceder a transformação da atual zona rural em urbana não basta apenas uma 

alteração legislativa, mas a análise sobre as consequências de tal ato. 

A ausência de infraestrutura certamente é algo que objetivamente deve ser 

enfrentado e a Lei do Parcelamento do Solo Urbano (Lei nº 6.766/79) traz apenas questões 

gerais sobre a implementação de loteamentos e desmembramentos, devendo ser elaborado 

um conjunto de regramento para a expansão urbana que crie condições de qualidade de 

vida e atendimento à função social e ambiental da cidade. 

Não há dúvidas de que novas áreas urbanas poderão qualificar a cidade, contudo 

também não é falsa a premissa que a busca da qualidade de vida se dê pela manutenção 

de zonas onde a área rural possui especial e pertinente importância. Em havendo o uso do 

imóvel rural como tal, ou seja, para produção de alimentos ou outras práticas primárias 

relevantes à sociedade, deve ser dada condições para o produtor continuar sua atividade, 

que abastecerá o centro urbano com redução do custo com o frete. 

Dessa forma, produção de alimentos no entorno dos centros urbanos reduz os 

custos e aumenta a qualidade, tornando-se um ponto positivo em termos de qualidade de 

vida da população abastecida. Contudo, o uso travestido de um imóvel rural como se urbano 
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fosse, ou seja, menor que um módulo fiscal ou improdutivo, é tão prejudicial quanto um 

vazio urbano. Não por outro motivo que os sítios de lazer devem integrar as zonas urbanas 

e não rurais. 

Além disso, é fundamental que Plano Diretor, o Código de Obras, de Posturas e as 

políticas ambientais municipais estejam em compatibilidade com o orçamento público, 

planos, programas e projetos setoriais, bem como demais exigências contidas no Estatuto 

da Cidade, sob pena de a expansão urbana criar problemas outrora inexistentes. 

 

6.4.3.2 Sítios de Lazer: imóvel rural ou imóvel urbano 

Como já demonstrado à montante, o uso de grandes terrenos no entorno dos centros 

urbanos para moradia temporária ou permanente e muitas vezes de padrão econômico 

elevado, é um fenômeno que deve ser objeto de políticas públicas específicas. Ante a 

ausência de normas federais sobre loteamentos fechados, cabe ao Município essa tutela, 

delineando o futuro e o ordenamento de seu território. 

Um Módulo Fiscal com área inferior à prevista na legislação de regência é 

considerado minifúndio e inadequado à produção rural. Sítio de lazer ou recreação consiste 

em locais caracterizados pela ausência total (ou diminuta) de produção agrícola, 

enquadráveis como improdutivos segundo as normas agrárias brasileiras. Contudo, embora 

devessem, não são – em regra – considerados imóveis urbanos, pois desprovidos de 

infraestrutura urbana que justificasse a cobrança de IPTU. 

O ideal é que os sítios de lazer estejam situados em áreas urbanas, como forma de 

afastar essa ausência de enquadramento jurídico, ou um “limbo” jurídico, entre o direito 

agrário e o urbanístico. 

 

6.4.3.3 Impactos da redução da Zona Rural 

Uma ampliação da Zona Urbana causaria forte impacto no Município. O 

incremento no preço dos imóveis, ampliando a arrecadação com o ITBI e o IPTU, e 

sofisticação da mobilidade urbana, são apenas dois exemplos. Além disso, é oportuno 

enfatizar que o Município de Terezópolis de Goiás compõe a Região Metropolitana de 

Goiânia e está diretamente exposto à influência dos fenômenos urbanos da vibrante Capital, 

fator que exige o desenvolvimento de uma política de desenvolvimento integrado, segundo 

dispõe o Estatuto da Metrópole, instituído pela Lei nº Lei 13089/15. É o que se convencionou 

chamar de governança interfederativa. 

O Estatuto da Metrópole fixou prazo de 3 anos, a contar de janeiro de 2015, para 

que o Estado elabore o plano de desenvolvimento urbano integrado, cuja observância os 

planos diretores municipais deverão submeter-se. Assim, após a elaboração do plano, o 

sistema atual de autonomia dos municípios será revisto, em prol de um sistema de 
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planejamento metropolitano. Essa medida, embora expressamente nova, encontra-se 

respaldada no Estatuto da Cidade que prevê a “integração e complementaridade entre as 

atividades urbanas e rurais, tendo em vista o desenvolvimento socioeconômico do Município 

e do território sob sua área de influência”. 

É nesta perspectiva que o Município de Terezópolis de Goiás deve buscar uma 

qualificação urbana que promova sua competitividade nesta importante e estratégica região 

de Goiás, e incorporar em seu arcabouço jurídico os mecanismos urbanísticos oferecidos 

pela legislação vigente e aplicável à espécie. Entre esses mecanismos, evidentemente, 

merece especial atenção a gestão plena de seu território municipal. 

No entanto, desde que o Município adote uma postura pró-ativa e adote 

mecanismos para amealhar uma gestão completa, plena e integrada de seu território, 

promovendo seu zoneamento e qualificando as áreas que apresentem uso social, 

conquistará os meios mais apropriados para fiscalizar com eficiência,e conter as ocupações 

irregulares e responsabilizar os responsáveis 

 

 

6.5 As Unidades de Conservação no arcabouço jurídico pátrio 

A Constituição Federal outorga competência ao Poder Público para definir em todas 

as unidades da Federação os espaços territoriais e seus respectivos componentes a serem 

especialmente protegidos, vedando qualquer utilização que comprometa a integridade dos 

atributos que justifiquem sua proteção (art. 225, § 1º, inciso III). A legislação 

infraconstitucional contempla diversos níveis ou graus de preservação, motivo pelo qual a 

Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000, que dispõe sobre o Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação – SNUC, definiu dois grandes grupos de UC: 

 

1º) Unidades de Proteção Integral e 

2º) Unidades de Uso Sustentável. 

 

Cada um desses grupos possui, respectivamente, sete e cinco categorias distintas a 

serem utilizadas pelo gestor público ambiental no ato de criação da UC para viabilizar a 

integridade dos atributos que justificaram a proteção do espaço territorial e seus 

componentes a serem especialmente protegidos. 

O grupo das Unidades de Uso Sustentável é assim dividido: 

 

I – Área de Proteção Ambiental; 

II – Área de Relevante Interesse Ecológico; 

III – Floresta Nacional; 



250 
 

IV – Reserva Extrativista; 

V – Reserva de Fauna; 

VI – Reserva de Desenvolvimento Sustentável e 

VII – Reserva Particular do Patrimônio Natural. 

 

Em relação ao grupo das Unidades de Conservação de Proteção Integral, são cinco 

categorias distintas: 

 

I – Estação Ecológica; 

II – Reserva Biológica; 

III – Parque Nacional; 

IV – Monumento Natural e 

V – Refúgio de Vida Silvestre. 

 

A legislação (SNUC) conceitua cada uma destas categorias, exigindo distintas 

obrigações do próprio poder público. 

Em relação à Área de Proteção Ambiental – APA, como adiante será demonstrado, 

pode ser criada inclusive sobre terras privadas, desde que resguardados os direitos 

constitucionalmente assegurados aos proprietários, dentre os quais o da livre iniciativa 

econômica e o da propriedade. 

 

 

6.5.1 Justificativas para a criação da APA João Leite 

A Área de Proteção Ambiental – APA João Leite, criada pelo Decreto Estadual nº 

5.704/2002 e delimitada pelo Decreto Estadual nº 5.845/2003, coincide, em parte, com a 

Bacia Hidrográfica do Ribeirão João Leite. O Plano de Manejo (fls. 18 e seguintes) elege 

expressamente aquela UC como necessária para proteger os recursos naturais e garantir a 

sustentabilidade da região e a melhoria da qualidade de vida da população local. Dentre os 

objetivos, destacam-se: 

 

 Proteger os recursos hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio João Leite; 

 Assegurar condições para o uso do solo compatíveis com a preservação dos 

recursos hídricos; 

 Conciliar as atividades econômicas e a preservação ambiental; 

 Proteger os remanescentes do Bioma Cerrado e 
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 Melhorar a qualidade de vida da população local por meio de orientação e do 

disciplinamento das atividades econômicas. 

 

Percebe-se, no entanto, que embora os objetivos sejam típicos de Unidade de 

Conservação de Uso Sustentável (art. 7º, inciso II, da Lei nº 9.985/00), o próprio Plano de 

Manejo delimita, por vezes de forma contundente, o uso do solo para fins distintos da pura 

conservação, o que gera restrições típicas de Unidades de Conservação de Proteção 

Integral (art. 7º, inciso I, da Lei nº 9.985/00), cuja restrição às atividades humanas é 

significativamente maior. 

É tamanha a importância da UC não apenas para o abastecimento público de água, 

que o plano de manejo, ao situar ecologicamente a UC, a insere na Biorregião Cerrado, na 

Bacia Hidrográfica do Ribeirão João Leite, que integra o Rio Meia Ponte, Paranaíba e 

finalmente o Paraná. Assim, representa todo o potencial para conservar a paisagem nos 

aspectos físicos e biológicos das formações de matas estacionais (matas secas), assim 

como a sua beleza cênica, podendo integrar-se aos corredores ecológicos e/ou outras 

estratégias de conservação integradas aos ecossistemas protegidos da região (gestão de 

mosaico). 

Em relação ao patrimônio cultural, o Plano de Manejo coloca o reconhecimento 

científico de estudos realizados para os projetos da Barragem/Reservatório João Leite e da 

Ferrovia Norte/Sul, existindo em torno de 57 registros no Cadastro Nacional de Sítios 

Arqueológicos do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). No tocante 

ao conhecimento científico, a APA João Leite apresenta um potencial para a pesquisa dos 

recursos naturais, arqueológicos e sociais. 

Não há dúvidas, portanto, a respeito da relevância socioambiental daquele sítio. 

Entretanto, o que se analisa é se o instituto jurídico escolhido para preservação dessa 

riqueza é o mais adequado, e se está enquadrado na correta moldura jurídica estabelecida 

pelo arcabouço legislativo brasileiro. 

O Plano de Manejo aponta para Áreas Ambientais Estratégicas, conceituando-as 

como unidades de espaço que apresentam riscos iminentes aos atributos naturais da APA, 

exigindo intervenções urgentes de caráter corretivo. Os critérios de identificação 

normalmente resultam em áreas que sofrem impactos ambientais de grande significância, 

como, por exemplo, áreas com ocupação urbana desordenada, áreas de risco para a saúde 

humana ou para qualidade de vida.  

Nesse sentido, mostra-se mais adequado que em zonas de conflito, onde há 

necessidade de conservação dos recursos naturais em nível incompatível com o atual uso 

do solo, seja estabelecida outra categoria de Unidade de Conservação, pois a característica 

principal da APA é justamente sua compatibilização com áreas privadas. 
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A Lei que regula o tema (Lei nº 9.985/00, que dispõe sobre o Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação – SNUC), conceitua APA como de área em geral extensa, com 

certo grau de ocupação humana, dotada de atributos abióticos, bióticos, estéticos ou 

culturais especialmente importantes para a qualidade de vida e o bem-estar das populações 

humanas, e tem como objetivos básicos proteger a diversidade biológica, disciplinar o 

processo de ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais. 

Contudo, as APA’s podem ser constituídas por terras públicas ou privadas (art. 15 do 

SNUC). 

Nesse diapasão, justamente por constituir-se de terras privadas a APA é a UC de 

menor restrição ao uso. Dito de outra forma, a APA, entre todas as doze categorias 

previstas na lei, é seguramente a menos restritiva, sendo-lhe vedado cercear o direito de 

propriedade assegurado constitucionalmente. Entende-se que o Plano de Manejo não 

possui respaldo jurídico a partir do momento em que, ao invés de restringir o uso da 

propriedade, o faz de tal forma que o inviabiliza. O art. 15, § 2º, do SNUC, é claro que 

esclarecer expressamente que as normas e restrições para a utilização da propriedade 

privada localizada em uma Área de Proteção Ambiental devem respeitar os limites 

constitucionais. 

Não obstante isso, o Plano de Manejo estabeleceu normas e diretrizes de uso e 

ocupação a partir da definição de categorias de controle30 que inevitavelmente restringem 

severamente o uso do solo. Especificamente, no item 9.4.1.7 do Plano de Manejo, ao 

apontar atividades permitidas na Zona de Proteção do Reservatório Ribeirão João Leite – 

ZPRJL (9.4.1), expõe: “As atividades permitidas serão a pesquisa, o monitoramento 

ambiental e a fiscalização”. Outro exemplo evidente é encontrado no item 9.4.3.8 do Plano 

de Manejo. 

Assim postas as questões jurídicas fundamentais a propósito do tema, merece 

especial atenção a Área Ambiental Homogênea de Conservação de Uso Controlado – 

AHCUC (frações 1, 2 e 3 ou conforme sumário do Plano de Manejo: 9.4.3; 9.4.4 e 9.4.5). 

Estas áreas abrangem integralmente o Município de Terezópolis de Goiás.  

 

                                                           
30

 PM, fls. 157/158: 

4.1- Recomendações - são categorias de uso e ocupação do espaço compatíveis as funções e 
diretrizes de uma determinada zona ambiental; 
4.2- Limitações - são categorias de uso e ocupação do espaço já existentes na APA, limitadoras com 
as funções e diretrizes de uma determinada zona ambiental e que ficam sujeitas a adoções de 
medidas para redução de sua desconformidade; 
4.3- Restrições - são categorias de uso e ocupação do espaço incompatíveis com as funções e 
diretrizes de uma determinada zona ambiental e cuja instalação ou viabilização quando cabível 
deverá ocorrer com aprovação da SEMARH e Conselho Consultivo; 
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Ao definir as Normas Gerais na Área Ambiental Homogênea de Conservação de Uso 

Controlado (1, 2 e 3), o Plano de Manejo o faz delimitando metragens de Áreas de 

Preservação Permanente – APP da seguinte forma: “Deve ser assegurado no mínimo o já 

estabelecido em lei para a preservação e conservação das áreas de Nascentes (raio de 50 

metros), APP (30 metros de cada lado) e RL (20% da propriedade)”. No entanto, a 

legislação federal que trata do tema foi alterada a partir da edição da Lei nº 12.651/12, que 

entre outras disposições diminuiu as faixas de APP em situações específicas, motivo pelo 

qual é urgente avaliar até que ponto seria mesmo necessário manter no Plano de Manejo 

restrições muito maiores do que aquelas instituídas pela norma federal. 

O atual Código Florestal prevê um complexo sistema de áreas consolidadas, assim 

consideradas aquelas com ocupação antrópica preexistente a 22 de julho de 2008, com 

edificações, benfeitorias ou atividades agrossilvipastoris, admitida, neste último caso, a 

adoção do “regime de pousio” (CIRNE, 2013, p. 18)31. O regime de áreas consolidadas, nos 

termos da lei federal, gera uma alteração significativa em relação a regra geral de APP. Por 

exemplo, em alguns casos as APP´s de nascentes podem ter sua metragem diminuída de 

50m (cinquenta metros) para 15m (quinze metros), nos cursos d´água de 30m (trinta metros) 

para 5m (cinco metros) e a Reserva Legal pode chegar à isenção. 

São, portanto, alterações significativas que exigem uma análise isenta sobre a 

assunção, por parte do poder público, de conflitos que podem ser desencadeados, haja vista 

que os proprietários poderiam ser incentivados a dar cumprimento às regras da lei federal e 

não as do Plano de Manejo. 

Cumpre destacar que na AHCUC – 1 não é permitida a implantação de Loteamentos 

urbanos e rurais. Na AHCUC – 2 qualquer parcelamento deverá observar o tamanho mínimo 

de 3ha (três hectares), vedada, em qualquer situação, a implantação de novos 

empreendimentos que causem a supressão de vegetação nativa remanescente. Essas 

medidas merecem especial atenção no tocante à restrição ao uso do solo, avaliando a 

necessidade de manutenção de tais diretrizes como fundamentais à manutenção dos 

atributos que justificam a preservação do ecossistema local, ao teor da discussão ut supra a 

respeito da possibilidade de cerceamento do direito de propriedade e das garantias dela 

decorrentes. 

 

                                                           
31

 O pousio é a técnica utilizada para preservar a terra que mantém uma área sem cultivo por certo 

período para restabelecer os nutrientes perdidos com o plantio anterior. É um período em que a terra 
“descansa” do cultivo, isto é, uma área é mantida sem lavoura alguma por um espaço de tempo. 
Conforme CIRNE, Mariana Barbosa. Texto-base 6: POUSIO: o que é e quais são os seus possíveis 
reflexos nas questões ambientais. Brasília - DF: CEAD/UnB, 2013. (Pós-graduação lato sensu em 
Direito Público). Disponível em: < http://moodle.cead.unb.br/agu/course/view.php?id=9>. 
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Não se discute a necessidade de preservação, mas sim a possibilidade de 

estabelecer um nível de restrição ao uso da propriedade compatível com a natureza jurídica 

da APA, segundo o ordenamento jurídico, sem impedir ou embaraçar o exercício do direito 

ao uso da propriedade, nos termos do que preconiza o art. 5º, inciso XII da Constituição 

Federal. É tênue a linha que separa a função social da propriedade (inciso XIII) e o direito de 

propriedade, e não se pode olvidar que o ordenamento jurídico inadmite qualquer 

absolutismo ou livre exercício do direito de propriedade, mas seu exercício com respeito às 

limitações negativas e imposições positivas, deveres e ônus, desaguando na concepção da 

função social da propriedade. Ocorre que deixa de significar mera limitação impossibilitar o 

uso do solo, ao ponto de inviabilizar por completo o sustento da família ou o 

desenvolvimento de atividades lícitas que, através de estudos ambientais, pudessem ser 

desenvolvidas e não proibidas por completo. Restringir não é proibir, e o Plano de Manejo, 

por vezes, permite apenas a pesquisa, o monitoramento ambiental e a fiscalização 

ambiental. 

Quando a Constituição da República assevera que a ordem econômica está fundada 

na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, assegurando a todos uma existência 

digna, conforme os ditames da justiça social, observados, entre outros, os princípios da 

função social da propriedade, da defesa do meio ambiente e da propriedade privada (art. 

170), não o faz aleatoriamente ou em contraposição a seu art. 225, que trata da 

necessidade de qualidade ambiental para as presentes e futuras gerações. Antes pelo 

contrário, a Carta Marna apregoa a compatibilização destes interesses fundamentais. 

Nessa quadra de ideias, a imposição de restrições ao uso de imóvel privado no 

Plano de Manejo, inviabilizando o desenvolvimento econômico sustentável e a livre 

iniciativa, impõe ao Poder Público o dever de desapropriar as propriedades privadas 

afetadas por aquelas restrições, com o pagamento de justa indenização (arts. 182 e 184 da 

CF). 

 

6.5.2 Revisão do Plano de Manejo 

A análise verticalizada do Plano de Manejo revela ser oportuno reconhecer que a 

escala utilizada nos estudos que fundamentaram seu desenvolvimento pode ter contribuído 

para uma identificação inexata dos níveis restritivos do uso da propriedade privada. É 

recomendável, portanto, que por ocasião de sua revisão sejam aperfeiçoados os estudos 

para escalas com maior possibilidade de exatidão, proporcionando a extração de 

diagnósticos e prognósticos mais precisos a respeito de todas as dimensões da APA. 

A propósito disso, aliás, é urgente que se proceda a uma revisão do atual Plano de 

Manejo da APA do João Leite, inclusive em respeito ao disposto pelo art. 14 do Decreto nº 
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4.340/02, que regulamentou a Lei nº 9.985/00, que estabelece a necessidade de avaliação e 

revisão periódica dos planos de manejo. 

Cumpre salientar, por último, que o desenvolvimento dos procedimentos de 

avaliação e revisão do plano de manejo oferece uma oportunidade para aperfeiçoar suas 

disposições e identificar a efetividade das medidas por ele adotadas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O Município de Terezópolis de Goiás está localizado no mais importante 

entroncamento rodoviário e logístico do país, encravado no que se convencionou chamar de 

Eixo Brasília-Anápolis-Goiânia, região que até o ano 2030 será o segundo maior eixo 

metropolitano do Brasil32. Isso, ao lado dos inúmeros fatores relacionados aos recursos 

naturais de que dispõe, poderia ser transformado em diferencial competitivo capaz de 

catapultar o Município no cenário regional e inaugurar uma era de desenvolvimento 

sustentável e prosperidade para sua gente. 

No entanto, por ter seu território municipal compondo a APA do João Leite, cujo 

Plano de Manejo impõe severas restrições à exploração de todo seu potencial, e por não 

dispor de uma legislação municipal concebida e desenvolvida para promover a gestão 

completa e plena de seu território, ordenando adequadamente o uso do solo, e instituir 

mecanismos capazes de criar alternativas para a atração de investimentos, o Município 

perde competitividade e se amesquinha. 

Cumpre ao Poder Público Municipal mobilizar as forças locais e empreender esforços 

para atualizar seu arcabouço legislativo, notadamente no que diz respeito ao parcelamento 

e uso do solo, código de edificações, código ambiental e, principalmente, seu plano diretor. 

Sem isso, o Município de Terezópolis vai permanecer à mercê apenas e tão somente da 

legislação estadual e federal, que por terem escopo cogente e generalista não conseguem 

alcançar e equacionar as inúmeras particularidades e características próprias do Município. 

Além disso, o Plano de Manejo da APA João Leite atualmente em vigor já não espelha a 

realidade regional e a evolução do pensamento predominante a respeito do 

desenvolvimento sustentabilidade, que em última análise deveria promover a qualidade de 

vida da população local e condições reais e factíveis para gerar em seu favor oportunidades 

de emprego, ocupação e renda. 

Noutras palavras, a situação, do modo como está, subtrai da população, do setor 

produtivo e do próprio Poder Público Municipal do Município de Terezópolis qualquer 

possibilidade de fazer cumprir o princípio constitucional de vida digna para todos. Sem isso, 

todos os esforços ambientais levados a cabo para garantir a sanidade daquela APA e dos 

seus valiosos recursos hídricos serão natimortos. 

No momento, as autoridades do Poder Público Municipal não dispõem de 

absolutamente nenhuma autonomia para fazer valer os legítimos anseios da população 

local, que, sem alternativa de fixação no município, se vê compelida a migrar em busca de 

oportunidades. 

                                                           
32
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Não se olvide a importância estratégica do Parque Estadual Altamiro de Moura 

Pacheco (PEAMP) e do Parque Estadual do João Leite, que envolvem todo o reservatório 

de abastecimento público e se prestam a afastar o uso indevido do solo. No entanto, em 

relação à APA, as terras privadas deveriam ter seu uso apenas restringido, mas jamais 

impedido ou cerceado. 

Os estudos ambientais ora realizados demonstraram as plenas condições que o 

território apresenta para a potencialização do seu uso e ocupação desde que estes, para os 

diferentes tipos de atividades, sejam balizados por dretrizes a serem estabelecidas, 

localmente, segundo os princípios da sustentabilidade e da preservação ambiental. Neste rol 

de usos está o processo de expansão urbana, atualmente congelado pelas severas 

restições impostas pela APA. 

Os trechos territoriais localizados às margens da rodovia BR-060/BR-153, por 

exemplo, reúnem todas as condições necessárias para receber uma destinação nobre, 

sustentável e ambientalmente limpa, com impacto desprezível, contribuindo para o pleno 

desenvolvimento de todo o potencial do Município de Terezópolis. A propósito disso, aliás, 

se pode sequer cogitar restringir a implantação de tais empreendimentos sob o argumento 

frágil de mitigar o movimento de veículos naquela rodovia e, com isso, proteger a fauna. Em 

primeiro lugar porque o agravamento do tráfego de veículos naquela região é um fator que 

independe das condições locais de desenvolvimento e permanecerá crescente, à revelia das 

condições locais. Em segundo lugar porque é forçoso reconhecer a existência e 

disponibilidade, a baixo custo, de alternativas eficazes, como o “passa-bicho”, e.g., capazes 

de proporcionar plenas condições para que a vida silvestre perambule livremente naquele 

habitat. 

O fato é que do ponto de vista jurídico o Município de Terezópolis deverá dispor de 

todos os instrumentos previstos na Constituição Federal e na legislação ordinária para 

promover plenas condições locais para fomentar seu desenvolvimento sustentável e 

permanecer proporcionando relevante contribuição para a preservação ambiental ao Estado 

de Goiás, aos municípios localizados à jusante e à concessionária de abastecimento d’água, 

que hoje se serve do sacrifício do Município de Terezópolis de Goiás para maximizar seus 

lucros sem oferecer absolutamente nenhuma compensação por isso. Essa é uma equação 

cujos fatores ainda não foram corretamente dispostos, pois o fator humano à montante da 

barragem do João Leite permanece desprezado, impondo ao Município de Terezópolis o 

desafio de reordenar o estado das coisas. 

Preservar os recursos naturais existentes na Unidade de Conservação caracterizada 

como Área de Proteção Ambiental é indiscutivelmente importante sob qualquer perspectiva 

e está fora de qualquer discussão. Mas é recomendável, por questão de justiça às milhares 

de pessoas que habitam a região e de respeito aos princípios constitucionais mais 
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comezinhos, que sejam criadas outras Unidades de Conservação, desta feita de Proteção 

Integral, desapropriando as propriedades existentes em seu perímetro, e pagando aos 

proprietários a justa indenização, nos termos do que determina a lei, pois levando em 

consideração a classificação das Unidades de Conservação, nos termos definidos pelo 

arcabouço jurídico brasileiro, as Áreas de Proteção Ambiental se prestam apenas para 

restringir, e não para afastar o direito de propriedade da forma como o Plano de Manejo o 

fez em alguns pontos do perímetro de proteção. 

Persistindo o quadro atual é inevitável a ocorrência cada vez mais frequente de 

ocupações e usos irregulares do solo em vários pontos do território municipal, assim como o 

agravamento de ações predatórias e depredatórias promovidas por aqueles entre a 

população que, sem acesso a alternativas factíveis de emprego, ocupação e renda, não 

encontrando meios de garantir para suas famílias as condições mínimas indispensáveis 

para uma vida digna. 

Esse sim seria um fator de risco potencial e irremediável para a sanidade da Área de 

Proteção Ambiental – APA do João Leite. 
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