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INTRODUÇÃO
O histórico dos planos urbanos no Brasil conta com experiências muito 
diversas,  variando das ocupações coloniais às mais novas cidades do século 
XX, dos desenhos academicistas à ocupação informal, dos bairros jardim 
às superquadras. Urbanizações que entre outras coisas buscavam absorver 
a população que ao longo do século XX e início do século XXI chegavam 
massivamente às cidades e ali se reproduzia. Dentro do processo de expansão 
das cidades, um dos projetos que mais amplamente foi executado é o padrão 
das pequenas habitações, executadas com economia de recursos,  isoladas 
na parcela, em bairros que consumiam grande porção territorial. Conjunto, 
muitas vezes, entregue à população sem dotação da completa infraestrutura 
(sem pavimentação, sem calçadas, sem energia, sem suministro de água). 
Este trabalho concentra-se em estudar o subdistrito do Jardim Guanabara, 
na cidade de Goiânia, Goiás, que pode ser incluído na casuística descrita 
anteriormente, e busca propor alterações à sua estrutura em vistas a qualificá-lo.

CONTEXTUALIZAÇÃO E JUSTIFICATIVA DO TEMA
Uma das características da vida em sociedade é a diferenciação dos espaços 
segundo seu uso. Essa diferenciação pode ocorrer ainda em função de 
outras características, conforme a cultura que sobre ele se manifesta. Uma 
diferenciação facilmente perceptível no Brasil e em vários outros países também 
regidos por lógicas capitalistas, é a diferenciação do espaço em função das 
classes que nele habitam. A questão é que a produção deste espaço é regida por 
segmentos limitados do rol de classes presente neste grupo social; em geral, só 
são representados neste grupo de controle aqueles com maiores condições de 
materialização de suas vontades, o que neste contexto equivaleria a dizer aqueles 
que possuem maiores recursos financeiros. Às classes com menos recursos resta 
adaptar-se às condições a elas oferecidas ou impor um modelo que por ela pode 
ser produzido e sustentado (comumente chamados de habitações subnormais 
ou favelas). Quando este modelo é produzido pela classe no controle para a 
classe com menos recursos, toda a sorte de economias são identificadas. São 
construídos lugares (sejam habitações, espaços de lazer, educação etc.) com 
parcas prestações de conforto ambiental, esteticamente e funcionalmente pouco 
trabalhadas,  quando não deixam a desejar quanto às condições sanitárias. Estas 
características são identificadas mesmo nas produções que se originam do estado, 
que em tese deveria atuar em prol do bem geral e sem interesses mercadológicos 
em se tratando da manutenção das condições básicas de vida da sua população; 
isso porque o interesse financeiro predomina sobre a intenção de justiça social.

Tem-se constituído, portanto, uma heterotopia segregada 
como mera manifestação do mais perverso planejamento: 
o planejamento excludente. Por quê? Porque se planeja as 
cidades exclusivamente pela lógica liberal, por mais que haja 
o esforço de agregar conceitos includentes. As cidades são 
planejadas fundamentalmente para alojar o desenvolvimento 
e a expansão do mercado, e não da produção social, 
sendo que as condições sociais resultantes dessa dinâmica 
figuram no planejamento apenas como plano de fundo.

(OLIVEIRA, CORIOLANO, 2008, p.2)

Uma prática comum na produção destes espaços diferenciados e carentes é a sua 
localização na periferia dos núcleos urbanos. Vários motivos podem justificar a 
escolha desta localização: por não serem ainda dotados de infraestrutura e contarem 
com menos equipamentos, o valor do solo é reduzido, o que reduz os recursos 
iniciais necessários para o projeto e ampliam a possibilidade de lucro; implantar 
áreas na periferia também é um recurso usado por especuladores que mantém uma 
reserva de solos nos espaços intermediários entre a centralidade mais próxima e 
a nova urbanização em vista a valorizá-los; o afastamento da população carente 
também tem aspectos do que poderia ser chamado de sanitarismo social, em que 
é imposta uma segregação entre as classes para se evitar o contato das mesmas. 

A população de baixa renda, confinada às margens da cidade é 
excluída de seus direitos, do acesso aos equipamentos urbanos 
e sociais, cultura, lazer, distante dos locais de trabalho. O 
Estado utiliza-se de estratégias para a manutenção da exclusão 
dessa parcela da população, sustentando práticas políticas 
assistencialistas e mantendo, dessa forma, seu reduto eleitoral.

(OLIVEIRA, CORIOLANO, 2008, p.5)

Entendendo que o direito à cidade deve ser exercido por todos seus cidadãos, 
preocupa-se em facilitar à estas populações de baixa renda condições dignas 
e confortáveis nos seus espaços. Com o objetivo de aplicar tal ideia foi 
selecionado o tema deste trabalho: a qualificação de um bairro periférico numa 
metrópole brasileira. A intenção não é “resolver” as questões espaciais dos 
bairros mais problemáticos da cidade nem tampouco selecionar um caso sui 
generis, ao contrário, o bairro selecionado possui características que podem 
ser detectadas em várias outras cidades brasileiras, e nisto consta seu valor, 
a possiblidade de trabalhar questões muito recorrentes no panorama brasileiro.

OBJETIVO GERAL
Propor intervenções que sejam capazes de qualificar o ambiente existente 
baseando-se em princípios de eficiência energética, qualidade ambiental e social. O 
desafio proposto é ir além de um novo projeto em um grande vazio, é conseguir atuar 
e melhorar o espaço construído, seja com intervenções de médio ou longo prazo.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
- Analisar as condições existentes por meio de critérios qualitativos e 
quantitativos;

- Listar as condições que demandam intervenção;

- Desenvolver um plano de intervenções de escala municipal que indique 
as relações do bairro com a cidade;

- Desenvolver um plano local que fornecerá parâmetros a serem seguidos 
em vistas a modificar suas características espaciais a largo prazo.



DELIMITAÇÃO DO ESTUDO
O CONTEXTO - A CIDADE DE GOIÂNIA

ASPECTOS HISTÓRICOS
Goiânia, capital do estado de Goiás, é uma cidade nova, inaugurada no ano de 1935, em meio aos planos nacionais 
de ocupação do oeste brasileiro. A construção da cidade tinha por objetivo alterar a localização e condições da 
então capital, Vila Boa (hoje cidade de Goiás), que já não atendia aos interesses econômicos dos administradores. 
Seu plano original (hoje restrito à região central) foi elaborado por Atílio Correa Lima, e sofreu alterações de 
Armando de Godói. O projeto, de caráter modernista, com setorização das funções, considerava que a cidade 
teria por volta de 50.000 habitantes; a população que excedesse este número seria levada a morar em cidades 
satélites fora de um cinturão verde que circundaria o município. Este plano não foi levado a cabo e a população 
cresceu muito mais rápido do que a expectativa do projeto; em 1960 a cidade já contava com 150.000 habitantes.

ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS
Diversos autores que estudam o crescimento populacional da cidade, o classificam em  fases. Como fase inicial, 
é marcada aquela de consolidação da nova capital, em que a população era formada basicamente pelas pessoas 
que trabalhavam na sua construção, funcionários dos órgãos públicos transferidos e os responsáveis por outros 
serviços de manutenção dos habitantes. Neste período o estado detinha a posse da terra, criava os loteamentos (de 
preços mais acessíveis) e controlava as novas construções; consequentemente o projeto original pôde ser melhor 
seguido. A esta fase seguiu-se a expansão da cidade dominada pela ótica especulativa e alimentada por uma 
migração populacional oriunda dos refluxos do campo, que já não absorvia as pessoas em busca de terras em sua 
marcha para o oeste, e atraída pelas campanhas promotoras de uma fonte de riqueza a surgir em meio ao cerrado. 

Imagem 03- Cartaz de divulgação de lotes na então recém criada capital de Goiás.

Fonte: wikipedia. Acessado em 16.12.13, no link http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Cartaz_Construcao_de_Goiania.JPG

Durante esta segunda fase foi aprovado um código de edificações que permitia o parcelamento privado e eximia o construtor 
da responsabilidade de entregar os novos loteamentos com completa infraestrutura (PASTORE, 1984 in OLIVEIRA, 2008). 
Assim multiplicaram-se os bairros nas periferias e criou-se uma imensa reserva de solos para especulação privada.

Há durante esse período uma diferenciação nos padrões de parcelamento. De um lado surgem os loteamentos 
visando um mercado de maior renda, de outro, aqueles destinados às populações de renda média e baixa. 
Os primeiros apresentando lotes maiores, mais bem situados em relação ao centro da cidade, cortados de 
avenidas largas com amplos espaços de praças e áreas de uso institucional e, para os demais loteamentos 
podem ser observados: a redução da área dos lotes, situação desfavorável seja pela distância, seja pelas 
barreiras de acesso, representadas pela ferrovia ou o Rio Meia Ponte, poucas áreas de praças públicas e de 
uso institucional, e, mesmo o seu desenho se diferenciará apresentando vias de largura média em formato 
de malha simples enquanto os primeiros apresentavam ainda influências do projeto de Atílio Correa Lima. 

(PASTORE, 1984 in OLIVEIRA, 2008, p.8).

Como terceira e última fase sugere-se o período em que volta a ser obrigatório o fornecimento de 
infraestruturas nos loteamentos e a construção civil se fortalece em função dos programas governamentais 
de modernização das indústrias. Este último fato favoreceu a ampliação do número de imóveis na 
cidade, construídos muitas vezes em áreas descontínuas em relação às zonas já consolidadas, 
expandindo ainda mais os limites da zona urbana, tendência observada ainda nos dias de hoje.
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Fonte: Secretaria de Planejamento do Município de Goiânia. Acessado no site: http://www.goiania.go.gov.br/shtml/seplam/legislacao/legislacao.shtml, em 
13.10.13.

Mapa 13- Município de Goiânia - Lotes Vagos



Segundo o último censo realizado (2010) a cidade contava então com 1.302.001 pessoas, nas zonas rurais e urbana. 

Gráfico 01- Evolução Populacional

Fonte: IBGE: Censo Demográfico 1991, Contagem Populacional 1996, Censo Demográfico 2000, Contagem Populacional 2007 e Censo Demográfico 
2010. Acessado no link http://www.cidades.ibge.gov.br/painel/populacao.php?lang=&codmun=520870&search=goias|goiania|infograficos:-evolucao-

populacional-e-piramide-etaria  em  05.02.14 

Destaca-se que o crescimento da cidade de Goiânia é pouco superior a média brasileira e inferior ao 
crescimento populacional do estado. Fato que pode estar relacionado à dificuldade de populações migrantes 
de se fixarem na capital pelo auto custo dos imóveis e serviços. Como podemos verificar nas tabelas 02 e 03 
que seguem, várias cidades da região metropolitana tiveram um crescimento percentual superior ao da cidade 
de Goiânia, a esta informação soma-se o fato de que uma porção considerável da população do entorno 
realiza movimentos pendulares em direção ao polo da metrópole em função dos seus trabalhos e ou estudos. 

Tabela 03- Municípios da Região Metropolitana de Goiânia segundo população residente de 15 anos e mais de 
idade que trabalha ou estuda e pessoas que realizam movimento pendular (2000)

Fonte:IBGE Censo Demográfico 2000 (metrodata). Seplan-GO (2003) apud CUNHA; PEDREIRA, 2008, p.113.

Fonte: IBGE-Extraído do Observatório das Metrópoles-Relatório 1 (2004). Acessa da em 20.10.13 no link http://www.observatoriodasmetropoles.ufrj.br/
Vol11_como_andam_belem_goiania.pdf (recorte)

Acessado no site Se Liga Geo em 20.10.2013 através do link http://seliga-geografia.blogspot.com.br/2011_11_01_archive.html.

Imagem 04- Goiânia e cidades da Região Metropolitana (2005)

Tabela 02 - Crescimento populacional e inserção da dinâmica da aglomeração das cidades participantes da 
Região Metropolitana de Goiânia



As cidades da região metropolitana mais próximas à região de estudo (norte/nordeste da cidade de Goiânia) são Nerópolis, 
Goianápolis e Senador Canedo, das quais a última, é a única que tem uma integração alta na dinâmica de aglomeração, 
conforme pudemos ver através da tabela 02. Ainda que os municípios da Região Metropolitana mais próximos não influenciem 
de maneira significativa o fluxo pelo subdistrito, não se pode relevar o fato de que a ligação principal entre Goiânia e dois 
outros importantes polos do estado, Anápolis e Brasília, se dá pela via que limita a região em sua porção leste, a BR-153, 
o que provoca grande movimento na via de ligação regional que passa pelo Jardim Guanabara, a Avenida Vera Cruz.

Imagem 05- Localização do subdistrito do Jardim Guanabara em relação à cidade de Goiânia e BR-153.

Destaque nosso dado ao Jardim Guanabara em vermelho e ao eixo de ligação regional que corta o bairro, em amarelo.
Imagem aérea do município de Goiânia acessada no Google Earth no dia 06.01.14

Em oposição à condição do Estado, em que predominam as atividades do setor primário agropecuário, Goiânia, como 
capital e cidade polo de sua região metropolitana destaca-se pelas atividades administrativas, de serviço e comércio.

Entre as categorias socioocupacionais dos trabalhadores do secundário e dos trabalhadores do terciário 
especializados e não-especializados, ganham peso os trabalhadores da indústria tradicional e da construção 
civil, em que ambos representam 8,0% na estrutura metropolitana, e os trabalhadores do comércio, 
prestadores de serviços especializados e trabalhadores domésticos, que representam, respectivamente, 
9,8%, 9,4% e 8,1%. Ao considerar as ocupações de escritório, que representam 9,6%, observa-se que estas 
são as categorias socioocupacionais de maior peso na Região Metropolitana de Goiânia. Juntas, elas são 

responsáveis por mais da metade (52,9%) das ocupações verificadas nesta região metropolitana. 
(CUNHA; PEDREIRA, 2008, p.89)

Gráfico 02  - Produto Interno Bruto (valor adicionado)

Fonte: IBGE, em parceria com os Órgãos Estaduais de Estatística, Secretarias Estaduais de Governo e Superintendência da Zona Franca de Manaus - 
SUFRAMA. Acessado  no link http://cod.ibge.gov.br/12A6 em 12.10.13.

Ainda que em relação às atividades industrial e de serviços, a atividade agropecuária no município não seja 
representativa para seu PIB, destacamos seu potencial. O município conta com parcela significativa de seu 
território classificado como zona rural, de onde sai parte da produção que tem participação considerável 
no montante que toda a Região Metropolitana leva até ao centro de abastecimento local, CEASA-GO. 

Mapa 14- Macrozona Construída e Áreas Rurais do Município de Goiânia

Destaque nosso dado ao Jardim Guanabara em vermelho e ao CEASA em lilás.
Fonte: Secretaria de Planejamento do Município de Goiânia. Acessado no site: http://www.goiania.go.gov.br/shtml/seplam/legislacao/legislacao.shtml, em 

13.10.13.



Tabela 04- Participação dos municípios da RMG na oferta da comercialização na CEASA-GO (2003).

Fonte: DIVTEC/CEASA-GO apud MOYSÉS, Aristides, 2008, p13.

Quanto à renda da população podemos considerar Goiânia em uma condição melhor que a média nacional, 
já que as populações nesta cidade que têm rendimento de até um salário mínimo ou não possuem rendimento 
são, em porcentagem, menores  que as médias estaduais e nacionais, ao mesmo tempo que possui um 
percentual superior da população com renda acima de dois salários mínimos, nas diversas faixas de renda.

Gráfico 03 - Pessoas economicamente ativas ocupadas, por classes de rendimento nominal mensal do 
trabalho principal - 2000.

Fonte: IBGE; SIDRA, 2007ª apud Zoneamento ecológico-Econômico de Goiânia; acessado dia 13.10.13 no link http://www.goiania.go.gov.br/download/
aprovnet/zee/zee_Relatorio_tecnico.pdf

Contudo, assim como na maioria das cidades brasileiras, as populações também estão segregadas no 
espaço. No mapa abaixo podemos ver a distribuição da tipologia da residência segundo as regiões da cidade. 

Mapa 15- Tipologia Socioespacial na Região Metropolitana de Goiânia (2000)

Fonte: IBGE. Censo Demográfico 2000 (Metrodata) apud CUNHA; PEDREIRA, 2008, p.91.

Destacamos que a tipologia predominante na região norte/nordeste, onde se encontra o Jardim 
Guanabara, é a Médio Inferior. E se somarmos esta informação à da seguinte tabela teremos 
informações relativas à ocupação predominante da população com a qual iremos trabalhar.

Tabela 05 - Tipologia socioespacial segundo categorias socioocupacional (2000)

Fonte: IBGE. Censo Demográfico 2000 apud CUNHA; PEDREIRA, 2008, p.92.

Ao analisar o seguinte mapa com a distribuição dos domicílios em terrenos não próprios vemos 
que a ocorrência de tais casos na região norte/nordeste é alta, e média, o que nos sugere 
mais um potencial a ser considerado durante o estudo que se seguirá, os aluguéis sociais. 

Mapa 16 - Percentual de domicílios em terrenos não próprios (2000)

Fonte: IBGE. Censo Demográfico 2000 apud CUNHA; PEDREIRA, 2008, p.108.



ASPECTOS AMBIENTAIS
Goiânia está localizada no planalto central, formada por extensas planícies onde predomina o bioma cerrado. A 
região está bem servida de recursos hídricos, ainda que hoje em dia já estejam prejudicados pela ocupação humana, 
que também vem causando danos, ao longo do tempo, a arborização prevista nos planos iniciais para a cidade.
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Mapa 17- Rede hídrica estrutural, unidade de conservação e área Verde

Fonte: Secretaria de Planejamento do Município de Goiânia. Acessado no site: http://www.goiania.go.gov.br/shtml/seplam/legislacao/legislacao.shtml, em 
13.10.13.

Goiânia está incerida na Zona Bioclimática 6. Para esta zona, segundo a Carta Bioclimática da cidade, 
são recomendadas as seguintes estratégias: aberturas médias para ventilação; sombreamento das 
aberturas; paredes de material pesado; cobertura de material leve e isolado e resfriamento evaporativo.

Imagem 06 - Carta Bioclimática de Goiânia

Fonte: Norma de Desempenho Térmico de Edificações. Acessada dia 06.02.2014 através do link http://www.labeee.ufsc.br/antigo/conforto/textos/termica/
parte3_SET2004.htm

O clima é tropical e a temperatura média oscila entre 21 e 24°C, com precipitações que 
variam entre  aproximadamente 260mm na estação chuvosa a 0mm na estação seca.

Gráfico 04 - Temperaturas máximas e mínimas das 
normais climatológicas

Gráfico 05 - Temperaturas médias das normais 
climatológicas

Gráfico 06- Precipitação e umidade das normais climatológicas

Fonte: Instituto Nacional de Metereologia. Dados acessados em 07.02.14 na página http://www.inmet.gov.br/portal/index.php?r=clima/graficosClimaticos



DELIMITAÇÃO DO ESTUDO
OBJETO DA ANÁLISE

FORMAÇÃO
O setor a ser estudado ao longo deste trabalho está sendo genericamente chamado de Jardim Guanabara, pois 
está predominantemente composto pelos bairros que formam o subdistrito que tem este nome. Os bairros 
que compõe a área de estudo são: Jardim Guanabara, Jardim Guanabara II, III, e IV, Residencial Felicidade, 
Chácara Nossa Senhora da Piedade, Vila Santa Cruz, Conjunto Parque dos Eucaliptos e Setor Asa Branca. 
Loteamentos construídos em diferentes anos da ocupação desta porção nordeste da cidade de Goiânia. Como 
limites para a área de estudo foram eleitos: o Aeroporto Internacional de Goiânia ao sul, as edificações da 
Brigada de Operações Especiais do Exército Brasileiro, a oeste, o Córrego Pedreira a norte e a BR-153 a leste.

Mapa 01- Área de Estudos com a Subdivisão de Bairros e Indicações dos Limites

Marcações em vermelho foram realizadas pela autora deste trabalho e indicam os limites da área de estudo.
Fonte do mapa base: Prefeitura de Goiânia, acessado em 09.01.2014 através do link http://200.199.226.152/siggoweb_net/. 

Nota: o Residencial Guanabara e o Residencial Vale da Serra não foram analisados porque os arquivos digitais fornecidos pela prefeitura, sobre os 
quais foram feitos os estudos, não continham informações a seu respeito.

Entre os bairros do conjunto o primeiro a ser construído, em meados da década de 50, foi o Jardim Guanabara, 
resultado da iniciativa privada de lotemento de áreas rurais pretencentes ao Sr. Augusto França Gontijo. No início 
da formação do bairro haviam apenas alguns casebres e as atividades de criação de gado, cavalos e produção 
hortifrutigranjeira. Com o passar dos anos mais e mais pessoas somaram-se à região seja por loteamentos 
legais ou invasões. Chamamos a atenção para a história da constituição do Jardim Guanabara II e III. Ambos 
formados da década de 80, o primeiro para a relocação de moradores do Setor Leste Vila Nova que habitavam 
o sítio onde seria herigido o Centro de Exposições Agropecuárias e o segundo organizado pela Associação 
dos Funcionários Públicos do Estado de Goiás, para os funcionários. Assim se constituiu a região cujos 
moradores, por muitos anos tiveram de lutar para aos poucos conseguir dotar o bairro com as infraestruturas de 
saneamento, fornecimento de água, pavimentação ou mesmo os equipamentos de segurança, educação e saúde.

Segundo dados constantes no anuário de 2012 publicado no site da prefeitura de Goiânia, em tempos recentes, o 
subdistrito do Jardim Guanabara teve um crescimento variado para cada bairro que o compõe. O Jardim Guanabara, 
mais populoso, teve um crescimento relativo de 0% enquanto os outros bairros tiveram crescimentos relativos e 
absolutos maiores que o seu, ainda que aquele também possua grande quantidade de lotes vagos, como podemos 
conferir no mapa 02, a seguir, e conte com maior oferta de comércios e serviços. Estas informações sugerem 
que estes lotes ou estão sendo retidos por seus donos ou estão sendo vendidos e alugados a altos custos, o que 
leva a população com menor renda a optar pelos loteamentos que por vezes contam com menor infraestrutura.

Tabela 01- Crescimento Absoluto e  Relativo da População de Goiânia, por Bairro e Subdistrito

Fonte: Anuário 2012 da prefeitura de Goiânia, acessado em http://www.goiania.go.gov.br/shtml/seplam/anuario2012/anuario.html dia 13.10.13.

Mapa 02- Lotes Vagos no Jardim Guanabara e Bairros do Entorno.

Fonte: Secretaria de Planejamento do Município de Goiânia. Acessado em 13.10.13  na página 
http://www.goiania.go.gov.br/shtml/seplam/legislacao/legislacao.shtml#planodir



Nas áreas onde o projeto original constava de um loteamento, não há um modelo habitacional padrão já que cada morador 
edificou sua residência conforme seu gosto e condição financeira. Ainda assim podemos registrar a recorrência do uso 
de alvenaria de tijolos e cobertura em telhas cerâmicas para habitações de no máximo dois pavimentos que em geral 
estão isoladas na parcela e possuem a garagem na frente do lote. Nas áreas onde o projeto constava de conjuntos 
habitacionais, predomina um modelo que com algumas variações se repete por grande parte do âmbito de estudo. Este 
modelo, consta de uma habitação unifamiliar, de um pavimento, construída em alvenaria de tijolos cerâmicos. Este modelo 
tem a vantagem de permitir a expansão da habitação em função de possuir parte do lote livre, o que garante uma maior 
adaptabilidade ao usuário, porém, é um projeto pobre em se tratando dos materiais, tratamento estético e conforto ambiental.

TIPOLOGIA EDIFICATÓRIA

Imagem 01: Modelos Edificatórios Comúns no Jardim Guanabara

Imagens acessadas no Google Maps dia 09.01.2014.

MALHA VIÁRIA
Seguindo a tendência brasileira de icentivar os transportes rodoviários e as viagens realizadas em 
veículos automotores privados, o bairro também foi construído a partir de uma densa malha de 
vias que segue uma hierarquia que vai desde as vias coletoras até as de comunicação regional.

Imagens acessadas no Google Maps dia 09.01.2014.
Avenida Vera Cruz - Vía de Comunicação MunicipalAvenida Nazareth - Vía Arterial

Rua GB-014 - Vía ColetoraRua GB-042 . Vía Local

Seguem nos mapas abaixo a classificação das vías e projetos a serem implantados na 
rede viária pelo poder público, segundo dados disponibilizados pela prefeitura de Goiânia.

Mapa 03- Rede Viária (A)

Fonte: Secretaria de Planejamento do Município de Goiânia. Acessado em 13.10.13 na página http://www.goiania.go.gov.br/shtml/seplam/legislacao/
legislacao.shtml#planodir

Mapa 04- Rede Viária (B)

Fonte: Secretaria de Planejamento do Município de Goiânia. Acessado em 13.10.13 na página http://www.goiania.go.gov.br/shtml/seplam/legislacao/
legislacao.shtml#planodir

Imagem 02- Exemplos de vias de diferentes classificações



Pelos mapas é possível notar o caráter limitrofe que impõe a BR-153 ao âmbito. Sendo uma vía de ligação nacional 
o fluxo que por ela passa inviabiliza a comunicação entre suas margens direita e esquerda na escala do bairro. 
Destacamos a relevância da Avenida Vera Cruz que em ambos os mapas foi classificada como vía expressa. 
Esta é uma Avenida de grande movimento, tanto em função do transporte intermunicipal como devido ao 
comércio local, nela concentra-se a maior parte dos estabelecimentos comerciais e de serviços do bairro.
A Avenida Osmar Garavelo, não está executada em todo a sua extensão. A proposta de seu prolongamento por parte 
da prefeitura parece pertinente e será considerada durante os estudos a serem realizados à continuação deste trabalho.
Chamamos a atenção ainda ao fato de que a prefeitura já considera a execussão de uma ciclovía 
que comunicará o bairro ao centro da cidade. Este dado também será levado em consideração 
para a viabilização dos modais de transportes a serem sugeridos na proposta final deste trabalho.

TRANSPORTES
A locomoção na cidade de Goiânia é realizada predominantemente por meio de veículos automotores 
privados (carros e motos) e pelo transporte coletivo, que conta apenas com o modal ônibus. Estão disponíveis 
também os serviços de taxi e moto-taxi além, é claro, das possibilidades de deslocamento a pé ou por meio 
de veículos de propulsão humana. Porém, estes últimos não são facilitados devido à pouca infraestrutura 
disponível e às longas distâncias que os usuários por vezes percorrem entre seu trabalho e moradia.
No mapa abaixo, disponibilizado pela prefeitura, podemos ver a indicação de futura implantação de um 
corredor preferencial para o transporte público, de uma estação de integração e de bicicletário no bairro.

Mapa 05- Sistema de transporte coletivo previsto pela prefeitura de Goiânia.

Fonte: Secretaria de Planejamento do Município de Goiânia. Acessado em 13.10.13 na página 
http://www.goiania.go.gov.br/shtml/seplam/legislacao/legislacao.shtml#planodir

ECONOMIA
O bairro possui um grande potencial para oferta de serviços e comércios por ser atravessado por avenida de 
comunicação intermunicipal e por margear a BR-153, vía de ligação nacional. Como já descrito anteriormente a 
Avenida Vera Cruz já desenvolveu este potencial e hoje nela existe um grande número de estabelecimentos comerciais 
e de serviço. Às margens da BR-153 e ao longo da Avenida Canoeiros desenvolveu-se um pequeno agrupamento 
de fábricas moveleiras que  já atende a uma demanda à escala municipal, ao mesmo tempo em que ao longo das 
Avenidas Nazareth, Goiânia e Absay Teixeira desenvolveu-se o comércio para atender à demanda na escala do bairro.

Destaca-se também o potencial econômico devido a sua posição em relação ao aeroporto internacional, 
que prevê a abertura de nova entrada por sua porção norte (ligada ao bairro). Conforme podemos 
verificar no mapa que segue, a prefeitura prevê a transformação de parte do bairro em aerotrópole.

Por último, não se pode deixar de citar a posição privilegiada que o bairro possui para um possível 
investimento em produção agropecuária de pequena escala. Além de se localizar às margens dos 
limites urbanos do município e perto de três das cinco macrozonas rurais, para as quais a prefeitura 
recomenda atividade econômica sustentável, nas proximidades do bairro está instalado o CEASA local.

Mapa 06- Desenvolvimento econômico segundo previsto pela prefeitura de Goiânia.

Fonte: Secretaria de Planejamento do Município de Goiânia. Acessado em 13.10.13 na página 
http://www.goiania.go.gov.br/shtml/seplam/legislacao/legislacao.shtml#planodir

Mapa 07- Zoneamento Ecológico Econômico

Fonte: Secretaria de Planejamento do Município de Goiânia. Acessado em 13.10.13 através do link 
http://www.goiania.go.gov.br/download/aprovnet/zee/zee_Modelo_espacial.jpg



MEIO AMBIENTE
O bairro do Jardim Guanabara é vizinho de uma pequena unidade de conservação e de extensas áreas de proteção 
ambiental. Em seu interior ou em seus limites, passam córregos que contribuem para a formação da represa do João 
Leite, mais ao norte, que tem a função de abastecimento de água do município de Goiânia. Em meio a zona construída 
pouco se manteve da vegetação original, típica de cerrado. Hoje, a área verde mais extensa, porém, não urbanizada e de 
difícil acesso à população é a mata ciliar do Ribeirão João Leite, limite oeste da área de estudo, às margens do qual*, será 
implantado o parque linear Macambira-Anicuns, importante corredor para a conexão entre as áreas verdes da cidade.

Fonte: Secretaria de Planejamento do Município de Goiânia. Acessado em 13.10.13 na página http://www.goiania.go.gov.br/shtml/seplam/legislacao/
legislacao.shtml#planodir

Mapa 08- Rede Hídrica Estrutural e Áreas Verdes

Segundo a carta de risco do Zoneamento Ecológico Econômico parte da área analisada está classifciada 
como de média e alta susceptibilidade ao risco. Pequena porção das áreas de alta susceptibilidade está 
em meio a parte edificada, porém nas áreas de chacáras, pouco densas, o que reduz a probabilidade de 
eventual acidente com residências ou pessoas. A maior área com alta susceptibilidade está às margens 
do ribeirão João Leite, área de maior declive para a qual se recomenda a preservação e/ou recuperação.

*O parque será implantado em parte das margens do rio. O projeto atual não alcança o trecho em que ele passa pelo Jardim Guanabara.

Fonte: Secretaria de Planejamento do Município de Goiânia. Acessado em 13.10.13 através do link http://www.goiania.go.gov.br/download/aprovnet/
Carta_Risco/modeloespacialdacartaderisco.jpg

Mapa 09- Carta de Risco

 INFLUÊNCIA DO AEROPORTO
O aeroporto é um equipamento marcante para a área de estudo. Além dos limites que impõe em suas bordas, 
interfere nos parâmetros que definirão as edificações do entorno. A partir do momento que forem concluídas 
as obras do novo terminal esta influência  será  ainda  maior:  o  projeto atual prevê a transferência  da  estação 
de passageiros para o limite norte da área do aeroporto, lindeira ao Jardim Guanabara. Como já prevê o 
plano de desenvolvimento econômico municipal toda a parte sul do bairro Jardim Guanabara sofrerá muitas 
alterações, formais e de uso, de modo a se adaptar às demandas de serviço geradas pelo aeroporto.

Mapa 10- Projeto do Novo Terminal do Aeroporto de Goiânia

Composição feita a partir de imagens de satélite acessadas no google e imagem do projeto disponibilizada na página http://www.sgc.goias.gov.br/upload/
links/arq_305_Aeroporto.pdf ambos acessados em 10.01.14.



ASPECTOS LEGAIS VIGENTES
Segundo o plano diretor da cidade a área do subdistrito do Jardim Guanabara é classificada como de adensamento 
básico, para a qual está estabelecida a possibilidade de construção de até 9 metros para a laje de cobertura, com 
um índice de ocupação máximo de 50% para todos os terrenos, a partir de 6 metros de altura da edificação. O uso 
que pode ser dado às edificações está definido segundo a categoria da via conforme o quadro 01 que segue.

Mapa 12- Indicação da Categoria das Vias segundo a Prefeitura de Goiânia

Mapa elaborado com base nos mapas anexos ao Plano Diretor de Goiânia, acessados 13.10.13 disponíveis na página http://www.goiania.go.gov.br/
shtml/seplam/legislacao/legislacao.shtml. 

Quadro 01 - Uso permitido segundo a classificação da via
Categoria da via Uso permitido

Via Expressa de Primeira 
Categoria (pista dupla)

Via Expressa de Terceira 
Categoria (pista dupla)
Via Arterial de Primeira 

Categoria
PERMITIDO TODOS OS USOS, EXCETO:

Grau de Incomodidade GI-5.
Vias Coletoras (pista única e 

dupla)
PERMITIDO TODOS OS USOS, EXCETO:

Grau de Incomodidade GI-4 e GI-5.
PERMITIDO TODOS OS USOS, EXCETO:

Grau de Incomodidade GI-2, GI-3, GI-4 e GI-5;
Atividade com área ocupada superior a 360m²;

Os Empreendimentos e atividades definidos como Macro-projetos;
Templos Religiosos com área ocupada pela Nave Superior a 450m²;

Atividades de estacionamento (CNAE 522310000) com área superior a 3.500 m².
PERMITIDO TODOS OS USOS, EXCETO:

Grau de Incomodidade GI-3, GI-4 e GI-5;
As atividades com áreas ocupadas superior a 540m²;

Atividades de estacionamento (CNAE 522310000) com área superior a 3.500 m².

PERMITINDO TODOS OS USOS, EXCETO:
 Aqueles que não atendem a legislação ambiental.

Via Local (pista única)

Via local (pista dupla)

Quadro elaborado a partir de informações disponíveis no Anexo I da Lei Dos Parâmetros Urbanísticos - LEI N° 8.617 de Janeiro de 2008. Acessada 
em 28.01.13, através do link http://www.goiania.go.gov.br/Download/seplam/Coletânea%20Urbanística/3.%20Parâmetros%20Urbanísticos/3.%20

Parâmetros%20Urbanísticos%20-%20Lei%208617.pdf

Nota: Seguem alguns exemplos de que usos se enquadram em cada Grau de Incomodidade:
 GI1: Advogados; agencias de viagens; corretor de imóveis; dentista.
 GI2: Administração publica em geral; alojamento, higiene e embelezamento de animais; apart-hoteis; empresa de distribuição de revistas e 
jornais; lavanderia industrial.
 GI3: Aparelhamento de placas e execução de trabalhos em mármore, granito, ardósia e outras pedras (comércio varejista); discotecas, 
danceterias, salões de dança e similares; ensino de idiomas; impressão de jornais; manutenção e reparação de embarcações e estruturas flutuantes.
 GI4: Fabricação de alimentos para animais; fabricação de motores elétricos, pecas e acessórios; Reforma de pneumáticos usados; transporte 
rodoviário de passageiros.
 GI5: Descontaminação e outros serviços de gestão de resíduos; fabricação de artefatos de fibrocimento para uso na construção; fabricação de 
caminhões e ônibus; produção de outros tubos de ferro e aço.

Fonte: Secretaria de Planejamento do Município de Goiânia. Acessado em 04.02.14 através do link http://www.goiania.go.gov.br/shtml/seplam/dados/
mapas.shtml

Mapa 11- Classificação das áreas segundo o Plano Diretor do município de Goiânia



O processo do trabalho pode ser resumido em duas atividades: avaliação da condição existente e 
proposição de novo modelo que atenda mais adequadamente aos critérios avaliados na primeira etapa. 

Para a análise do âmbito de estudo optou-se pela aplicação de indicadores propostos pela Agência de Ecologia Urbana 
de Barcelona¹ (AEUB). A agência propõe indicadores em quatro eixos temáticos: compacidade e funcionalidade, 
complexidade, eficiência e coesão social, cada um deles detalhado em subtemas, além da avaliação da eficiência 
das edificações. Não faz parte do escopo deste trabalho realizar uma avaliação exaustiva deste sistema de 
avaliação em comparação a outras proposições do gênero. Mas em primeira instância podemos dizer que para este 
trabalho o sistema proposto pela AEUB se mostrou útil por ser abrangente em seus eixos temáticos contemplando 
aspectos relativos à população, às edificações e ao conjunto edificado como um todo e por possuir a maioria dos 
indicadores passíveis de serem avaliados na fase de uso do projeto, o que para o caso deste trabalho que avalia 
um bairro consolidado, é uma vantagem. Além destas características, este sistema tem a vantagem de ser conciso 
e fornecer parâmetros que permitem avaliar com relativa precisão a qualidade do objeto de estudo. Entre os 
sistemas pesquisados, por vezes eram fornecidos nos indicadores apenas recomendações, sem quantificá-las.

Os indicadores fornecidos pela AEUB vão ao encontro dos princípios da Carta de Málaga, acordo firmado entre 
várias cidades do mediterrâneo com vistas ao desenvolvimento sustentável de suas cidades. Está claro que o 
modelo urbano sobre o qual trabalham, de cidades geralmente antigas, densas, com muita variedade de usos 
e de vias pequenas é distinto daqueles mais comuns no Brasil, inclusive o objeto de estudo, uma área pouco densa, 
predominantemente residencial e com grande consumo do solo. Entende-se que a comparação entre modelos tão 
distintos possa ser vantajosa para a apreensão e quiçá apropriação das vantagens do modelo de comparação.

Neste trabalho selecionamos os indicadores que eram pertinentes à tipologia local e excluímos aqueles 
que não seriam viáveis de se levantar em função da disponibilidade dos dados ou da complexidade de 
obtenção das informações demandadas. Os indicadores que não puderam ser mensurados mas foram 
mantidos neste estudo, o foram como indicação para o projeto a ser feito. Deve ainda destacar-se que 
alguns indicadores tiveram seus métodos de cálculo adaptados, por dificuldade em obter a informação 
conforme sugerido pela AEUB, nestes casos buscou-se obter dado que fornecesse informação similar.

¹Reconhece-se que seria pertinente a verificação da aplicabilidade, em termos de valores numéricos, dos parâmetros estabelecidos pelos espanhóis 
em terras brasileiras. Por exemplo, é possível que o número ideal de árvores por metro linear de via para o clima da região Cataluña não seja o 
mesmo para o cerrado brasileiro, bioma do objeto de estudo. Porém, não cabe dentro dos limites deste trabalho a avaliação dos indicadores. 

METODOLOGÍA



A AEUB propõe um modelo que considera atender aos seus critérios de sustentabilidade e eficiência, o 
chamam de Superquadra. Esta seria uma “nova célula urbana” de aproximadamente 400m de lado com 
edificações multifamiliares em altura que atenderiam aos critérios mínimos de densidade, mistura de usos e 
oferta de serviços. A circulação no interior desta Superquadra seria restrita, ali só seria permitida a passagem de 
veículos de socorro, de entrega de mercadorias ou dos residentes, deixando assim mais espaço disponível 
para o uso dos moradores e pedestres. O tráfego principal estaria restrito ao perímetro da Superquadra, onde 
também passaria o transporte público. Segue abaixo um desenho explicativo do modelo proposto pela agência.

Imagem 08 - Esquema explicativo da Superquadra segundo a interpretação da AEUB.

INDICADORES E MODELO DA AGÊNCIA DE ECOLOGIA URBANA DE BARCELONA² 
E ANÁLISE DO OBJETO DE ESTUDO
²Serão descritos apenas os temas e indicadores abordados neste trabalho.

A Agência de Ecologia Urbana de Barcelona propõe uma série de indicadores e condicionantes que têm por 
fim a avaliação/proposição de uma cidade compacta, complexa, eficiente e socialmente coesa, cujo projeto é 
trabalhado em seus diferentes níveis: o subsolo, o térreo e os diferentes níveis em altura. Abaixo, apresenta-
se o quadro proposto pela AEUB que traz de forma resumida os indicadores e as relações entre seus grupos.

Fonte: Agència d’Ecología Urbana de Barcelona. Acessado em 06.02.14 no link http://bcnecologia.net/es/modelo-conceptual/urbanismo-ecologico

Imagem 07 - Quadro com indicação dos eixos temáticos considerados nas avaliações da AEUB

Fonte: Agència d’Ecología Urbana de Barcelona. Acessado em 06.02.14 no link http://bcnecologia.net/es/prensa/las-supermanzanas-de-gracia-
barcelona-disenadas-por-bcnecologia-ganan-el-premio-iniciativa

EIXO E1. COMPACIDADE E FUNCIONALIDADE
ÂMBITO A1. OCUPAÇÃO DO SOLO
No Âmbito Ocupação do Solo, busca valorar-se quão compacta é a ocupação do território entendendo que densidades 
ideais consumirão menos solo, usarão de maneira mais eficiente os recursos e tendem a ter menores distâncias entre usos 
variados, facilitando o deslocamento de seus usuários e proporcionando mais situações de convivência entre os indivíduos.

A densidade edificatória nos dá a informação de quantas habitações há por hectare. Unidade habitações/ha.
Método de cálculo: Para este trabalho, em função de não dispormos de um mapa com a área da projeção 
das edificações, somente com os limites do lote, foi considerada a existência de uma edificação por lote.

DENSIDADE EDIFICATÓRIA

A característica do bairro de possuir habitações unifamiliares isoladas na parcela confere a ele baixas densidades, muito 
aquém dos limites sugeridos pela AEUB. Destaca-se que a distribuição dos índices de densidade está de certa forma 
coincidindo com os limites das diferentes fases dos projetos de urbanização, sendo as menos densas as primeiras áreas 
a serem edificadas. Podemos destacar ainda que as áreas 1 e 2, com baixíssimas densidades, onde há a ocorrência 
de grandes lotes, coincidem com as áreas com risco de alagamento em função dos cursos de água ali presentes. 

Mapa 18 - Densidade edificatória

1

2



COMPACIDADE ABSOLUTA
A compacidade absoluta nos dá a proporção entre o volume edificado e a área do 
âmbito, no intuito de avaliar a densidade da volumetria do conjunto. Unidade: m.
Método de cálculo: Pela não disponibilidade do mapa com as áreas de projeção das edificações, 
separou-se o conjunto por setores em que se podem identificar tipologias predominantes. Selecionaram-
se aleatoriamente algumas destas tipologias em cada um dos âmbitos e mediu-se as mesmas através 
do Google Earth. Por ser um método pouco preciso, tomou-se como referência o valor arredondado da 
medida mais frequente nas medições para cada tipologia. A partir destas medidas, e considerando um pé-
direito com a medida de 3 metros, obteve-se o volume edificado que foi dividido pela área total analisada.

Mapa 19 - Compacidade absoluta

Por se tratar de uma urbanização de tipo extensiva, de habitações unifamiliares que dificilmente excedem dois 
pavimentos a compacidade absoluta alcançou valores muito baixos, ressaltando o fato de que há um grande 
consumo do solo e consequentemente uma grande demanda por infraestruturas em maiores extensões. 

ÂMBITO A2. ESPAÇO PÚBLICO E HABITABILIDADE
No Âmbito Espaço Público e Habitabilidade valora-se a qualidade do espaço público analisando-o segundo as 
escalas da cidade e do cidadão, compreendendo o mesmo como um espaço para convivência, interação e bem estar.

COMPACIDADE CORRIGIDA
A compacidade corrigida nos dá a proporção entre o volume edificado e a área livre do 
âmbito, no intuito de avaliar o equilíbrio entre os espaços construídos e livres. Unidade: m.
Método de cálculo: Dividiu-se o volume edificado calculado no item “Compacidade Absoluta”, pela 
área resultante da subtração da área de projeção das edificações estimada da área total analisada.

Como ocorreu com o indicador Compacidade Absoluta, o indicador Compacidade Corrigida também 
obteve baixos valores indicando a proporção inadequada entre a área construída e o consumo de solo.

ESPAÇO DE ESTÂNCIA POR HABITANTE
Neste item são calculados os espaços livres públicos disponíveis para os habitantes. Entende-se que estes 
são espaços importantes para os momentos de relaxamento, lazer e convivência. Unidade: m²/habitante.
Método de cálculo: Considerou-se como espaço de estância o espaço livre e 
público, verde ou não (não sendo considerados os espaços de verde viários). 

Imagens acessadas no Google Maps dia 08.02.2014.

Rua GB-30 com GB-31Rua GB-005 com Avenida Goiânia

Rua Piripiri com Avenida Vera CruzRua Maranhão

Rua GB-45 com GB-47Rua GB-35 com GB-39

Como resultado da análise realizada, quase todos os espaços considerados de estância eram espaços verdes e 
abertos, dotados de pouca infraestrutura e muito aquém da demanda considerando o contingente populacional do bairro.

Imagem 09- Exemplos de áreas de estância



Mapa 20 - Porcentagem do espaço viário dedicado ao pedestre

Este item avalia a quantidade de espaço destinado ao pedestre, nas vias de circulação. As 
calçadas não são vistas só como lugar de trânsito em que deve-se garantir ao pedestre seu 
deslocamento facilitado e em segurança, mas também como espaços de relação. Unidades: m e %
Método de cálculo: O mapas disponibilizados pela prefeitura de Goiânia também não contavam com a área das calçadas. Para 
obter este indicador separou-se o conjunto por setores em que se podem identificar tipologias edificatórias predominantes, 
selecionaram-se aleatoriamente algumas calçadas em cada um dos âmbitos e mediu-se as mesmas através do Google 
Earth. Por ser um método pouco preciso, tomou-se como referência o valor arredondado da medida mais frequente.

ESPAÇO VIÁRIO DESTINADO AO PEDESTRE

Este item dificilmente poderia ser corretamente avaliado se consideradas somente as proporções das ruas. 
Como justificativa para este fato podemos descrever o caso da Avenida Vera Cruz que em termos proporcionais 
não obteve um bom resultado pois conta com apenas cerca de 25% da secção de suas vias dedicadas ao 
pedestre, porém, em termos absolutos é que maior área lhe dedica, cerca de 5m de secção. Por isso foi 
produzido também o mapa com a indicação das medidas dedicadas às faixas de rolamento e às calçadas.

Mapa 21 - Secções das vias segundo espaço dedicado ao pedestre e às faixas de rolamento

Como podemos ver através dos mapas, a porção da via dedicada ao pedestre varia segundo o projeto de urbanização. 
Indo de valores que se aproximam às recomendações da Agência de Ecologia Urbana de Barcelona à valores que deixam 
muito a desejar. Porém, criamos a ressalva de que ainda que em termos proporcionais o indicador aponte um atendimento 
próximo ao objetivo ideal a falta de equipamentos e a má qualidade do espaço inviabiliza sua plena apropriação.



PROPORÇÃO DAS RUAS
A proporção da rua foi avaliada relacionando a altura das edificações com a largura da via onde 
estão inseridas. O objetivo é avaliar a qualidade deste espaço considerando as percepções que 
ele pode gerar em termos de luminosidade natural, insolação, visão do céu etc. Unidade: m/m.
Método de cálculo: combinando as informações das tipologias edificatórias predominantes e o tamanho das vias calculadas 
no item “Espaço Viário Destinado ao Pedestre” gerou-se um mapa com a distribuição da proporção entre a altura da edificação 
e a largura das vias. Para tal cálculo considerou-se que as edificações que hoje têm um pavimento poderiam vir a ter até dois 
pavimentos (altura máxima mais comum para as habitações unifamiliares) e cada um foi contado como possuindo 3 metros.

Mapa 22 - Porcentagem do espaço viário dedicado ao pedestre

Este item, numericamente satisfaz aos valores recomendados pela AEUB, pois possui calçadas de tamanho 
mediano em áreas com edificações de baixa altura. Porém, se considerado de um plano mais amplo o conjunto não 
atende aos ideais da AEUB pelo caráter extensivo da urbanização, que não possui uma densidade adequada.

ÂMBITO A3. MOBILIDADE E SERVIÇOS
No Âmbito 3 serão valorados aspectos relativos aos modos de deslocamento 
e a acessibilidade a outras infraestruturas também relativas ao transporte.

PROXIMIDADE A REDES DE TRANSPORTE ALTERNATIVO AO VEÍCULO PRIVADO
Por entender que o automóvel privado vai na contramão da sustentabilidade por demandar muito mais 
energia e espaço para o deslocamento das pessoas, busca potenciar-se o uso de meios alternativos de 
transporte, sejam aqueles privados mas não poluentes como a bicicleta, seja os transportes coletivos. O item 
avalia a parcela do objeto de estudo desatendida pelos critérios de proximidade a estas redes de transporte.
Método de cálculo: A única modalidade de transporte alternativo ao veículo privado que conta com 
infraestrutura no setor é o transporte coletivo através de ônibus movidos a combustíveis derivados 
de petróleo. Utilizando-se o critério sugerido pela AEUB, foram considerados atendidos pelo 
transporte público aquelas residências que não distavam mais de 300 metros das paradas de ônibus. 

Mapa 23 - Classificação das vias por critérios de fluxo e itinerário do transporte público

Mapa 24 - População desatendida pelo transporte público

Além de contar com poucas opções de linhas e nenhuma variedade de modalidade, as linhas de 
ônibus deixam de atender 66% da área do setor segundo os critérios de proximidade da AEUB.



ESPAÇO VIÁRIO DE ACESSO RESTRINGIDO AO VEÍCULO
O modelo sugerido pela AEUB conta com vias de acesso restrito ao veículo, onde circulariam apenas os veículos dos residentes, de 
socorros ou de carga e descarga, por pouco tempo, garantindo assim maior espaço e conforto para o pedestre. No entanto, este 
modelo difere em muito da tipologia do nosso objeto de estudo; no mesmo não foi encontrada nenhuma ocorrência de tais vias. 

BICICLETÁRIOS
Considerando que a existência de bicicletários é um dos fatores condicionantes para o uso deste sistema de transporte, 
este item avalia a existência dos mesmos e a facilidade de acesso a eles por parte da população. Como podia-se esperar 
em função da não existência de uma rede de ciclovias, não foram encontrados bicicletários públicos no objeto de estudo.

ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS FORA DA RUA
Este item está relacionado ao objetivo de reduzir a quantidade de veículos nas ruas, sem no entanto desatender à 
necessidade de estacionamento dos mesmos. O plano urbano do objeto de estudo atende a este item por contemplar 
área passível de ser transformada em garagem em todos os lotes residenciais. Ainda que em teoria o item seja 
contemplado cabe questionar se o modelo implantado é realmente eficiente já que gera um grande consumo de superfície.

Imagens acessadas no Google Maps dia 09.03.2013.
Rua IndaiáRua GB-42

Parte das edificações de uso comercial conta com área de estacionamento na calçada, parte está 
completamente desatendida por esta infraestrutura obrigando os clientes a estacionarem nas ruas, que 
em sua grande maioria não contam com espaço destinado a este fim, prejudicando assim, a mobilidade.

Imagens acessadas no Google Maps dia 08.02.2014.
Avenida GoiâniaAvenida Vera Cruz

RESERVA DE ESPAÇO PARA A DISTRIBUIÇÃO DE MERCADORIAS
Reservar espaços de carga e descarga fora das vias de circulação evita transtornos no fluxo através das mesmas.
No objeto de estudo não foram localizadas muitas ocorrências de tal espaço. Destaca-se apenas a Avenida Vera Cruz, 
grande eixo comercial do bairro, com grande fluxo de veículos leves e pesados. As edificações lindeiras à esta avenida 
têm duas frentes de lote, o que permite que uma seja utilizada para acesso dos clientes e a outra como carga e descarga.

Imagens acessadas no Google Maps dia 08.02.2014.
Avenida Vera CruzAvenida Vera Cruz

EIXO E2. COMPLEXIDADE
ÂMBITO A4. COMPLEXIDADE URBANA
O Âmbito Complexidade Urbana avalia a diversidade de usos e organização do sistema urbano em estudo. 

EQUILÍBRIO ENTRE ATIVIDADE E RESIDÊNCIA
Este item irá relacionar a quantidade de metros quadrados dedicados ao uso comercial ou de serviços e o uso residencial. 
Unidade: m²/residência. Considera-se útil a mescla de usos pelo seu potencial de autocontenção, por diminuir a necessidade 
de deslocamento para o acesso a serviços e produtos, e por gerar postos de emprego próximo a áreas residenciais.
Método de cálculo: foram somadas as áreas dos lotes dedicados à atividade comercial/serviços e a soma foi dividida pelo número 
total de habitações. Não foi considerada a área total de uso comercial (área de todos os pavimentos) por não ter disponíveis 
as informações de altura de todas as edificações. Ainda assim o valor encontrado pode ser considerado já que há poucas 
edificações de uso comercial que possuem mais que dois pavimentos e são poucos os edifícios de uso misto no objeto de estudo.

Mapa 25 - Usos

Este modelo de urbanização prevê uma ocupação predominantemente residencial favorecendo o agrupamento de 
comércios e serviços ao longo de avenidas, criando uma separação funcional, que tem a desvantagem de não proporcionar 
a mistura de grupos de interesses distintos por distintos horários, elemento importante para a complexidade urbana. 

Imagem 10- Exemplos típicos da localização das garagens

Imagem 11- Exemplos de áreas utilizadas para estacionamento para a atividade comercial

Imagem 12- Exemplo de via com espaço passível de utilização para a carga e descarga



Como complemento à informação de complexidade urbana conforme avaliado pelo indicador “Equilíbrio entre atividade 
e residência”, esse mapa fornece informações relativas à tipologia edificatória, que irão reafirmar a característica 
do setor estudado de ter pouca variedade tipológica e tipos que não favorecem a coexistência de vários usos.

ÂMBITO A5. ESPAÇOS VERDES E BIODIVERSIDADE

Mapa 26 - Tipologia edificatória

Este Âmbito, avalia a qualidade do espaço verde disponível. Sua relevância advém do seu potencial de manter 
a biodiversidade da flora e fauna local, regular os ciclos hidrológicos e melhorar as condições de conforto ambiental. 

TETOS VERDES
Os tetos verdes são reconhecidos por seu potencial em aportar conforto à edificação, diminuem o 
ganho de calor pela cobertura e isolam ruídos. São usados também como uma forma de compensar a 
impermeabilização do solo ao criar um espaço capaz de reter água e absorver parte dela através dos 
processos metabólicos das plantas ali presentes. Além de todas estas vantagens, os tetos verdes têm grande 
potencial para incrementarem o valor estético do ambiente, por vezes constituindo locais aprazíveis de estar.
No objeto de estudo não foram encontradas ocorrências de tal recurso.

PERMEABILIDADE DO SOLO
O plano urbano implantado deve prever a reserva de espaços para a permeabilidade da água da chuva 
e consequentemente a manutenção do ciclo hidrológico local. Para a avaliação do item calculou-
se a proporção entre as áreas permeáveis sobre o total da área do objeto de estudo. Unidade: %.
Método de cálculo: foram consideradas como áreas permeáveis os espaços livres vegetados, 
tanto dos espaços públicos quanto das áreas privadas de chácaras por se tratar de áreas de baixa 
densidade com risco de alagamento (onde há pouca probabilidade de futura impermeabilização).

DENSIDADE DE ÁRVORES POR TRECHO DA RUA
Este item busca avaliar a densidade da vegetação existente nos espaços públicos. O valor ideal irá variar segundo o 
clima, espécie arbórea e tipologia da rua. Consideramos de momento o índice sugerido pela AEUB, ainda que 
ele não seja sensível a tantos critérios, por entender que o clima da Cataluña também tem dias quentes com 
necessidade de sombreamento assim como o da cidade onde se localiza o objeto de estudo. Unidade: árvores/m
Método de cálculo: Foram contadas as árvores e estabeleceu-se a razão das mesmas em função do comprimento da rua; isto 
apenas para as ruas com canteiros centrais. Nas demais ruas não foi feita a contagem por se tratar de uma gama muito variada 
de ocorrências, ao mesmo tempo em que existem vias extremamente arborizadas existem ruas extensas sem uma única árvore. 

Mapa 27 - Permeabilidade do solo e densidade de árvores por trecho de rua



ESPAÇO VERDE POR HABITANTE
Considera-se que a disponibilidade de espaços verdes contribui para a qualidade de vida da população por 
aportar boas características ao meio ambiente (captação de gases, geração de humidade, sombra etc.) e 
por favorecer o bem estar físico e emocional das pessoas que os utilizam e veem. Unidade: m²/habitante.
Método de cálculo: para este item foram somadas as áreas de todos os espaços verdes públicos, incluindo 
aqueles nas vias de circulação, dividindo o resultado pelo total de habitantes no âmbito estudado.

O objeto de estudo atende medianamente a este critério, possui uma média de 6,15 
enquanto o ideal sugerido pela AEUB é  de 10 metros quadrados por habitante.

Mapa 28 - Espaços verdes públicos

Considerados os critérios da AEUB, o âmbito de estudo possui uma área permeável muito restrita. 
Ressaltamos o fato de que não foram avaliadas as áreas privadas internas aos lotes (a não ser 
aqueles das áreas de chácara), pois ainda que esteja previsto em legislação a reserva deste espaço 
muitos moradores não a respeitam e pavimentam quase a totalidade ou a totalidade de seus lotes 
seja para aumentar a área edificável seja por achar a conservação de pátios pavimentados mais fácil.

Segundo os critérios da AEUB as avenidas avaliadas deveriam contar com o dobro de árvores do 
que as que apresentam. Quanto às demais ruas podemos dizer que várias possuem um grande 
número de árvores plantadas, porém não há controle público sobre o paisagismo, ele fica à 
critério da população que pode tanto plantar quanto retirar qualquer árvore a qualquer momento.

PROXIMIDADE SIMULTÂNEA A ESPAÇOS VERDES
Neste item é avaliada a acessibilidade por parte da população à espaços verdes de diferentes escalas, 
considerando que cada um terá um uso ou potencial distinto. São considerados desde as pequenas praças 
numa escala de vizinhança aos grandes parques que podem atender à toda a cidade. Unidade: % (porcentagem 
do objeto de estudo desatendida pelos raios de proximidade, conforme descrito no método de cálculo abaixo).
Método de cálculo: como critérios de distância ideal aos espaços verdes 
foram utilizadas as distâncias sugeridas pela AEUB, quais sejam:
 Acesso a espaço verde maior que 500 m² a uma distância menor que 200m;
 Acesso a espaço verde maior que 5000 m² a uma distância menor que 750m;
 Acesso a espaço verde maior que 1Ha a uma distância menor que 2Km;
 Acesso a espaço verde maior que 10Ha a uma distância menor que 4Km.
Para esta análise foram considerados os espaços verdes urbanizados, mas também foram feitos apontamentos 
para os casos onde a consideração de áreas de conservação ou os projetos ainda a implantar melhorariam o índice.

Mapa 29 - Espaços verdes de pequeno porte



Mapa 30 - Espaços verdes de médio porte

Mapa 31 - Espaços verdes de grande porte

Os indicadores apontam que a maior carência em termos de espaços verdes são dos de pequena escala, espaços maiores 
que 500 e menores que 5000m² que se encontram à escala do bairro. Como podemos ver através dos mapas na parte 
norte do bairro há sobreposição entre as áreas de abrangência destes espaços enquanto na parte sul se encontra a maior 
porcentagem de território desatendido. Já para as áreas verdes de grande escala, se consideradas as áreas verdes ainda 
por urbanizar e as áreas de conservação, atingir-se-ia um percentual de 100% de atendimento pelos raios de abrangência. 

EIXO E3. EFICIÊNCIA
ÂMBITO A6. METABOLISMO URBANO
Neste Âmbito são avaliadas a energia e matéria demandadas para manutenção do sistema urbano e os 
recursos e resíduos resultantes do seu funcionamento. É buscada a maior aproximação possível do que se 
considera a situação ideal, um sistema urbano autossuficiente que ao mesmo tempo em que é capaz de 
garantir os recursos necessários à sua manutenção não causa danos às fontes dos mesmos ou ao seu entorno.

PRODUÇÃO LOCAL DE ENERGIAS RENOVÁVEIS
Este item avalia o potencial local de se tornar auto subsistente na demanda por energia.
Por se tratar de uma escala muito reduzida de análise, para a qual seria necessária uma pesquisa 
porta a porta, este item não pode ser avaliado e fica como recomendação para as futuras proposições.

PROXIMIDADE A PONTOS DE COLETA SELETIVA
Este item avalia a facilidade que os cidadãos têm de descartar seus resíduos. Recomenda-se que 
pontos de coleta seletiva sejam acessíveis a todos os cidadãos a uma distância não superior a 
150m. Unidade: % (porcentagem do objeto de estudo desatendida pelos raios de proximidade).

Mapa 32 - População atendida e desatendida pela rede de coleta de lixo



PROXIMIDADE A “PONTO LIMPO”
Este item avalia a existência de pontos de coleta para resíduos especiais como pilhas, tintas, lâmpadas 
etc. ou materiais que podem ser reaproveitados como móveis, roupas, sapatos, brinquedos etc.
A cidade de Goiânia possui um programa de entrega voluntária que instalou postos de coleta 
em vários pontos da cidade, porém a área estudada não possui nenhum posto instalado.

PRODUÇÃO LOCAL DE ALIMENTOS BÁSICOS
Mais um item que avalia o potencial de autocontenção do sistema urbano. Estimula-
se que haja produção local de alimentos com padrões sustentáveis e saudáveis.
Por se tratar de uma escala muito reduzida de análise, para a qual seria necessária uma pesquisa 
porta a porta, este item não pode ser avaliado e fica como recomendação para as futuras proposições.

EIXO E4. COESÃO SOCIAL
ÂMBITO A7. COESÃO SOCIAL
Entende-se por coesão social a convivência harmoniosa e a interação entre grupos de pessoas 
de diferentes idades, origens, rendas, culturas etc. Para atingir este estado de boa convivência 
entre os diversos grupos é necessário garantir que as demandas básicas de todos tenham sido 
atendidas, tanto em termos de habitação, alimentação, educação ou cuidado com a saúde.

DOTAÇÃO DE HABITAÇÕES PROTEGIDAS
Os benefícios proporcionados pela atuação pública devem estender-se a todos e não só a uma classe em 
específico. Um grande problema enfrentado pelos agentes que buscam promover o desenvolvimento de 
áreas com pouca qualidade é como garantir a permanência dos grupos sociais menos favorecidos nos meios 
em desenvolvimento, que por seu incremento de valor, sempre tendem a expulsar as pessoas que não tem 
condições de pagar por ele. Um dos meios de garantir sua permanência é através da dotação de habitações 
protegidas, que podem ser regidas por diversas formas de administração, uma delas é o estado ter a posse 
destas habitações e alugá-las a preços módicos para as populações mais necessitadas. Porém deve-se tomar 
o cuidado de mixar os diferentes grupos sociais. A segregação apenas estimula a criação de uma atmosfera de 
insegurança derivada do não reconhecimento “do outro” como um igual. Para isso recomenda-se a criação de 
infraestruturas flexíveis e com diversas tipologias, que permitam o acesso de pessoas com diferentes necessidades.

Ainda que parte dos projetos implantados no subdistrito buscassem atender à populações de renda baixa, 
não contam com programas semelhantes aos descritos anteriormente. Ao contrário, todo o bairro do Jardim 
Guanabara e imediações é ocupado por uma população relativamente homogênea em termos de renda.

PROXIMIDADE SIMULTÂNEA A EQUIPAMENTOS BÁSICOS
Um dos fatores condicionantes da qualidade de vida das populações é o acesso facilitado aos 
equipamentos básicos de saúde, educação e serviços. Este item avalia a porcentagem do território do 
objeto de estudo, atendido pelos critérios de distância sugeridos pela AEUB, conforme descrito abaixo.
Método de cálculo: foram localizadas as infraestruturas existentes, a partir delas traçados 
os raios de proximidade e em seguida verificada a parcela do território desatendida.
 Acesso à escola infantil e primária a uma distância menor que 300m;
 Acesso a postos de saúde a uma distância menor que 600m;
 Acesso a equipamentos de esporte a uma distância menor que 300m.

Mapa 33 - População desatendida pelos equipamentos básicos

O fato de o subdistrito contar com grandes infraestruturas em suas bordas, leva à tendência de implantação 
dos equipamentos mais ao centro de sua área, o que por vezes implica na maior dificuldade de acesso aos 
mesmos por parte das populações que moram nos limites externos do setor. Se pensarmos em termos 
de área desatendida os equipamentos com menor abrangência são os relativos à atividade desportiva.

Mapa 34 - Raios de abrangência dos equipamentos básicos



Quadro 02 - Resumo dos indicadores avaliados e resultados obtidos



Como podemos ver através do mapa XX, a seguir, que nos mostra a confrontação das áreas desatendidas por 
diversos indicadores, o bairro como um todo tem carências, em um ou vários temas. Carências resultantes da ótica 
de economia de recursos que regeu e rege os planos políticos e econômicos para o local. Trata-se de uma região 
afastada do centro, de difícil acesso, com lotes pequenos, edificações precárias e pouca reserva de espaço para áreas 
de uso público e institucional. No entanto, tem os potenciais relativos à sua localização, próxima a importantes polos 
econômicos/educacionais da cidade, o Aeroporto, o Centro de Abastecimento de Goiás (CEASA-GO) e a Universidade 
Federal de Goiás (UFG-GO), que se bem trabalhados podem favorecer a atração de investimentos e atenção à região.
A seguir serão propostas, em caráter preliminar, intervenções que se julgam necessárias ou apropriadas 
para a qualificação do subdistrito, organizadas em três intervalos de tempo hipotéticos: curto, médio e longo 
prazo, por entender que nem todas as etapas podem ser concomitantes e que antes de ocorrer algum 
incremento populacional, deve haver a adequada instalação de infraestrutura que condicione tal feito.

CONCLUSÕES E INDICAÇÕES PRELIMINARES DE PROJETO

 C1- Intervenção no que se refere aos equipamentos e às áreas livres para que atendam a demanda da 
população já instalada, adequando suas características e quantidades;
  C1.A- Urbanização das margens do Córrego Guanabara de modo a torná-las mais uma opção de 
estar público;
  C1.B- Qualificação das áreas de praça com ou sem equipamento desportivo;
  C1.C- Criação de equipamento público de educação, cultura e atenção aos idosos;
  C1.D- Qualificação da área no que diz respeito às vias públicas, ainda sem asfalto e sem calçadas.
 C2- Favorecimento da criação de polo de pequenas indústrias, moveleiras ou não, às margens da rodovia, de 
modo a aumentar a oferta de serviços para a população local, favorecer os ganhos econômicos e criar uma barreira entre 
a poluição e ruídos gerados pelo tráfego na rodovia e as áreas residenciais;
 C3- Construção de um terminal de transportes de passageiros que viabilize a comunicação da rede de ciclovias 
com o transporte público e a integração das linhas circular do bairro e a de acesso ao centro;
 C4- Melhora no sistema de transportes em vistas à uma ligação mais eficiente;
  C4.A- Itinerário a ser percorrido pela linha circular do bairro que recolhe a população e a leva até ao 
terminal de integração com a linha que leva ao centro;
  C4.B- Itinerário no bairro  da linha que faz a comunicação com o centro.
 C5- Instalação da rede de ciclovias, favorecidas pelo terreno com pequenos declives e clima com poucas 
precipitações;
 C6- Aquisição por parte da prefeitura de terrenos para futura criação de edificações públicas para 
aluguéis sociais;
 C7- Melhora do sistema de coleta de resíduos de modo a contemplar toda a população e todos os tipos de 
materiais a serem descartados;
 C8- Consolidação da Avenida Osmar Cunha favorecendo assim o transporte regional;
 C9- Criação de avenida que ligue o subdistrito à Vila Jardim São Judas Tadeu e à Vila Jardim Pompéia de modo 
a promover melhor conexão com os bairros colindantes e facilitar o acesso à UFG;
 C10- Criar outras alternativas de trajeto para a população que se desloca entre a região nordeste da cidade e o 
centro em vistas a desafogar a GO-080, uma das principais vias de acesso ao aeroporto e  ligação do subdistrito do Jardim 
Guanabara ao centro da cidade.
  C10.A- Ligação da Avenida João Leite com a Avenida Pedro Paulo de Souza;
  C10.B- Ligação da Avenida Pedro Paulo de Souza à Avenida Goiás;
  C10.C-Ligação da Alameda Pampulha à Rua L-10.

Mapa 35 - Mapa síntese com a população desatendida por indicadores diversos

EM CARÁTER DE CURTO PRAZO:

MÉDIO PRAZO:
 M1- Reformulação tipológica da porção sul do subdistrito às demandas advindas das atividades do aeroporto;
 M2- Criação de equipamento público nas áreas menos densas às margens do aeroporto que contenha áreas 
verdes e outras opções de atividade;
(Criação de área para atividades desportivas junto ao parque, de modo a melhorar a distribuição deste recurso a toda a 
população)
 M3- Criação de anel viário mais ao norte que abarque a função de transporte rodoviário intermunicipal, hoje 
realizada pela Avenida Perimetral Norte;
 M4- Extensão do parque linear Macambira Anicuns até a Área de Proteção Ambiental (APA) Ribeirão João 
Leite.

 L1- Promoção de uma densificação seletiva e moderada do subdistrito por meio de:
  L1.A- Aluguéis sociais para o atendimento da demanda da população predominante de rendas média e 
baixa;
  L2.B- Estimulo à ocupação dos vazios no interior da zona urbana respeitando-se os critérios de qualidade 
construtiva e adequação ambiental.
 L2- Priorização da densificação nas proximidades da Avenida Vera Cruz, eixo de comércio e corredor de 
transporte; 
 L3- Estimulo a ocupação da porção norte do subdistrito para áreas de chácaras e produção hortifrutigranjeira.

LONGO PRAZO:



Área de estudo;

Projeto do Parque Linear Macambíra-Anicúns;

Proposição de extensão do Parque Linear Macambíra-Anicúns;

Grandes equipamentos públicos (aeroporto, CEASA-GO e UFG)

Trecho da GO-080 a ser desafogado;

Trechos e vias a serem contruídos;

Trechos de vias existentes;

Avenida Perimetral Norte.

Mapa 36 - Intervenções preliminates (A)



Área de chácaras e produção hortifrutigranjeira;

Área de adensamento moderado;

Área de alteração formal e funcional para adequação às demandas do aeroporto (aerotrópole);

Área de uso industrial (pequenas indústrias);

Linha de transporte que liga o subdistrito ao centro;

Linha circular que recolhe toda a população e a leva até o terminal central.

Áreas públicas existentes a serem qualificadas;

Sugestão de áreas a serem adquiridas pela prefeitura para a promoção de habitação social (grandes parcelas 
todavía desocupadas);

Equipamentos públicos de educação ou lazer existentes;

Infraestruturas a serem construídas;

Ciclovia.

Mapa 37 - Intervenções preliminates (B) Mapa 38 - Intervenções preliminates (C)
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