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Informações Legais 

1. Todas as indicações, dados e resultados deste estudo foram compilados e 

cuidadosamente revisados pelo(s) autor(es). No entanto, erros com relação ao 

conteúdo não podem ser evitados. Consequentemente, nem a GIZ ou o(s) autor(es) 

podem ser responsabilizados por qualquer reivindicação, perda ou prejuízo direto ou 

indireto resultante do uso ou confiança depositada sobre as informações contidas neste 

estudo, ou direta ou indiretamente resultante dos erros, imprecisões ou omissões de 

informações neste estudo.  

2. A duplicação ou reprodução de todo ou partes do estudo (incluindo a transferência de 

dados para sistemas de armazenamento de mídia) e distribuição para fins não 

comerciais é permitida, desde que a GIZ seja citada como fonte da informação. Para 

outros usos comerciais, incluindo duplicação, reprodução ou distribuição de todo ou 

partes deste estudo, é necessário o consentimento escrito da GIZ. 
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Introdução 

Apresenta-se neste documento a Estratégia (Produto 3) desenvolvida pela empresa Práxis 

Projetos e Consultoria Ltda. para o projeto nº 15.9073.6-001.00, intitulado Apoio à Agenda 

Nacional de Desenvolvimento Urbano Sustentável (ANDUS), proposto pela Deutsche 

Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH – Agência Alemã de Cooperação 

Internacional, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) e o Ministério 

do Meio Ambiente (MMA), referente à prestação de serviços de consultoria visando promover a 

preservação, articulação e recuperação de áreas verdes para melhoria da qualidade ambiental 

e prevenção de riscos em âmbito municipal, baseada na estruturação de um Sistema de Área 

Verdes (SAV), a partir da experiência do município-piloto de Anápolis/GO. 

O Produto 3 constitui-se de relatório descritivo da estratégia compactuada para o 

enfrentamento da problemática pelo município de Anápolis, abrangendo relato das atividades 

realizadas com a equipe técnica da prefeitura e demais representantes dos setores envolvidos, 

descrição da realidade urbana e rural almejada e Plano de Implementação. 

Metodologia  

Para a definição da estratégia, foram realizadas entrevistas com informantes-chave, além de 

oficina com atores e atrizes-chave em dois dias consecutivos (01 e 02/10/2020) no período da 

manhã. Todas essas atividades foram remotas, por meio de aplicativos online, devido à 

inviabilidade das viagens previstas inicialmente, frente à pandemia do coronavírus.  

Entrevistas 

As entrevistas foram realizadas ao longo dos meses de setembro e outubro de 2020 e 

compreenderam representantes: da Companhia de Saneamento de Goiás (Saneago), Tânia 

Valeriano (Gerente Operacional); do Sindicato dos Produtores Rurais de Anápolis, Pedro 

Olímpio Neto (Presidente); do Ministério Público Estadual (MP-GO), Sandra Mara Garbelini 

(Promotora de Justiça); da Agência Goiana de Assistência Técnica, Extensão Rural e Pesquisa 

Agropecuária (Emater-GO), Pedro Américo (Coordenador Regional); do Sindicato das 

Indústrias Farmacêuticas no Estado de Goiás (Sindifargo), Maçal Henrique Soares (Presidente 

Executivo); da Associação das Empresas do DAIA (ASSEDAIA), Everaldo Fiatkoski 

(Presidente); da Prefeitura de Anápolis, Leonardo Pedroso (Procurador); e da Câmara 

Municipal, Wederson Lopes (Presidente da Comissão de Meio Ambiente). 

Para condução das entrevistas, seguiu-se um roteiro padrão pré-estabelecido, em que 

inicialmente eram apresentados os objetivos da consultoria, e, em seguida, um breve resumo 

do Produto 2 (Diagnóstico). As dúvidas levantadas por alguns dos entrevistados eram então 

esclarecidas e finalmente as sugestões e contribuições de cada um deles, dentro da sua esfera 

de atuação e da instituição que representam, eram levantadas. Ressalta-se que as entrevistas 

tiveram como foco a área rural do município, para verificar a viabilidade da proposta de um 

Programa de Pagamento por Serviços Ambientais (PSA), à exceção da última, em que foram 

abordados também temas específicos da zona urbana. 
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De forma geral, todos os entrevistados receberam os trabalhos da consultoria com satisfação 

e, sem exceção, aprovaram a proposta de um Programa de PSA para a bacia hidrográfica do 

ribeirão Piancó, devido ao agravamento crescente da indisponibilidade hídrica no município. 

Por outro lado, também foi indicada a necessidade de direcionar ações como essa para a bacia 

do rio Caldas, que abriga o Distrito Agroindustrial de Anápolis (DAIA), importante polo 

econômico do município. Todos os entrevistados declararam ter conhecimento do Programa 

Municipal Pró-Água, mas apontaram preocupação com a descontinuidade das ações pela 

administração pública municipal e o forte viés político de muitas das iniciativas em andamento. 

Na bacia do Piancó, foi evidenciado o interesse dos produtores em ações de adequação de 

suas propriedades rurais, bem como a facilidade de mobilização e organização deles para 

divulgação e início das ações de um programa de PSA. Há, contudo, demanda por apoio 

técnico para sanar os passivos referentes à degradação ambiental de Reservas Legais (RLs) e 

Áreas de Preservação Permanentes (APPs).  

Foi indicado que a maioria dos produtores rurais e alguns condomínios residenciais não têm 

outorga de direito de uso da água, contribuindo para o agravamento da disponibilidade hídrica 

no território. Relatou-se uma tentativa de solucionar essa questão de forma coletiva, mas a 

Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad-GO) não 

conseguiu avançar nessa iniciativa. 

Outro ponto levantado foi o Programa de Aquisição de Alimentos do Estado de Goiás, o 

PAA/GO, que cadastra agricultores familiares para aquisição de alimentos por meio da 

modalidade compra com doação simultânea às pessoas em insegurança alimentar. Em 

Anápolis, O PAA/GO tem foco na bacia do Piancó. Os benefícios socioeconômicos do PAA/GO 

são indiscutíveis, principalmente neste contexto de pandemia. Todavia, destacamos que as 

aquisições provavelmente são realizadas dos agricultores que não têm outorga na região. Os 

responsáveis pelo PAA/GO na Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

(Seapa-GO) foram contatados e demonstraram interesse nas ações do SAV em Anápolis e se 

dispuseram a cooperar no que for possível e de competência da Seapa. Nessa conversa, 

também foi levantada a parceria da Seapa com a Companhia de Desenvolvimento dos Vales 

do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) no Estado e a possibilidade de apoio na 

implementação de ações de manejo do solo, especificamente implantação de terrações em 

nível e barraginhas de contenção de águas de chuva. Também foram mencionados a falta de 

resposta do município quando procurados pela Seapa e o caráter político nas ações da atual 

administração municipal.  

Diante das entrevistas realizadas, verificou-se que há grande possibilidade de implementação 

de um Programa de PSA em Anápolis, com foco nas bacias do Piancó e do Caldas, e que 

existem diversos atores em diferentes seguimentos capazes de apoiar sua implementação. É 

necessária uma ampla divulgação do Programa para garantir o entendimento e a participação 

da sociedade como um todo. Para tanto, recomenda-se uma estruturação do Programa capaz 

de garantir a continuidade das ações, sem um viés político na tomada de decisão. 

Oficina 

A organização da oficina foi realizada por esta consultoria, em parceria com a equipe do 

ANDUS e da administração municipal. Foram utilizados o aplicativo de reuniões on-line 

Microsoft Teams e a interface Padlet para apoio ao registro das discussões realizadas em 

grupos menores, na forma de painel ou mural virtual.  

No primeiro dia, o instrumento SAV e o diagnóstico (Produto 2 – P2) foram apresentados pela 

consultoria e, posteriormente, foi realizado debate, a partir de perguntas, comentários e críticas 
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feitos pelos/as participantes. O P2 foi enviado aos convidados e convidadas previamente para 

leitura.  

No segundo dia da oficina, a consultoria apresentou brevemente a metodologia de trabalho, 

que se baseou no referencial metodológico do ANDUS - informação, planejamento e gestão – 

para a implementação do SAV em Anápolis. Uma primeira dinâmica foi então realizada com 

todos os/as participantes, para discutir a realidade almejada para o município por meio do SAV. 

Os comentários foram espacializados pelos/as participantes sobre imagem de satélite 

disponível em um Padlet gerado previamente pela consultoria (Figura 1).  

Figura 1: Padlet gerado durante a oficina para discussão da realidade almejada 

 
Fonte: Padlet, 2020. 

Em seguida, os/as participantes foram divididos/as em três grupos, para discussão dos temas 

seguintes, visando elencar ações, recursos necessários e atores e atrizes indicados para 

alcançar a realidade almejada e embasar o desenvolvimento do Plano de Implementação do 

SAV em Anápolis: 
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• Grupo 1: Informação (como se preparar para utilizar o SAV); 

• Grupo 2: Planejamento (conteúdo básico do SAV a ser regulamentado); 

• Grupo 3: Gestão e governança (para o SAV funcionar no dia a dia). 

Após a dinâmica em grupo, os/as participantes retornaram para a sala virtual inicial, onde cada 

grupo elegeu um/a representante para apresentar a síntese da discussão, compartilhando sua 

tela (Padlet produzido) com todos/as.  

Cerca de 30 atores e atrizes-chaves participaram dos dois dias da oficina técnica, abrangendo 

técnicos/as de órgãos diversos da Prefeitura de Anápolis, da Emater-GO e da Saneago, 

professores/as de instituições de ensino superior locais e lideranças comunitárias. A seleção 

dos/as participantes foi feita a partir de indicações do ponto focal deste projeto (Antônio Zayek, 

Diretor de Recursos Hídricos da Secretaria de Meio Ambiente, Habitação e Planejamento 

Urbano) e das equipes da Práxis e do ANDUS. De maneira geral, houve grande interesse e 

envolvimento dos/as participantes durante as atividades propostas. Ressalta-se que os 

convidados e convidadas para a oficina constituíram um grupo de trabalho, acompanhamento e 

partilha de informação no aplicativo WhatsApp, que seguiu ativo mesmo após a oficina. 

Realidade urbana e rural almejada 

A realidade almejada para o município de Anápolis com o SAV consiste em áreas verdes 

urbanas e rurais preservadas e interligadas, possibilitando a prestação de serviços 

ecossistêmicos (SEs) diversos que contribuirão para a qualidade ambiental e de vida da 

população. Dentre os benefícios - SEs - almejados com o SAV, destacam-se: a conservação 

da biodiversidade, a regulação do fluxo de água, a preservação da qualidade da água, o 

controle da erosão e a conservação dos solos, a mitigação do risco de inundações, a absorção 

de poluentes atmosféricos, o controle da temperatura local, a requalificação paisagística, as 

oportunidades para a prática da mobilidade ativa (deslocamentos a pé e de bicicleta) e de 

atividades de lazer e recreação. O SAV também poderá gerar oportunidades no âmbito da 

educação ambiental, do turismo e da produção de alimentos, neste caso, através do incentivo à 

agricultura urbana, à produção orgânica e à agroecologia, associadas a técnicas de 

conservação do solo e da água.  

Para propiciar todos esses SEs, as áreas verdes municipais devem ser primeiramente 

mapeadas e inventariadas de forma sistemática pela gestão pública, para então permitir o 

planejamento de ações voltadas para garantir sua recuperação e preservação, conexão entre 

as áreas verdes e os espaços lindeiros e os usos possíveis conforme os tipos de áreas, 

considerando as restrições legais e o domínio (público ou privado).  

A preservação das áreas verdes, que muitas vezes são associadas a corpos hídricos 

(nascentes, córregos, lagoas, rios etc.), demanda a universalização dos serviços de 

saneamento básico: os resíduos sólidos gerados devem ter destinação final adequada, os 

efluentes devem ser coletados e tratados e as águas pluviais devidamente manejadas, para 

evitar enxurradas, erosões e inundações. Atualmente Anápolis tem grande parte da zona 

urbana sem rede de coleta e interceptação de esgoto, rede de microdrenagem insuficientes ou 

inexistente em muitos bairros e pontos de lançamento irregular de lixo e entulho. Ações 

voltadas para o saneamento ambiental na zona rural também são necessárias.  

Com relação às inundações urbanas, deverá ser realizado um diagnóstico criterioso do 

problema, quantificando-se vazões de cheias, determinando-se a capacidade de escoamento 
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dos canais fluviais e restrições hidráulicas ao escoamento em seções de travessias de vias 

públicas e condições de equilíbrio dos fundos de vale. As medidas compensatórias de 

drenagem urbana propostas no Programa Pró-Água deverão ter a sua eficiência quantificada, 

projetando-se um horizonte realístico de implantação em toda a área urbana, para determinar a 

necessidade de complementação com técnicas convencionais de controle de cheias e erosão 

fluvial, baseadas em reservatórios de amortecimento e estruturação da calha menor para 

induzir o equilíbrio morfodinâmico moldado pela vazão dominante.  

O planejamento e o controle do uso e da ocupação do solo são funções da prefeitura, que 

devem ser devidamente exercidas nas zonas urbana e rural, para a preservação das áreas 

verdes. É desejável a recuperação e manutenção das áreas de preservação permanente 

(APPs) vegetadas, com o mínimo de intervenção possível e conectadas umas às outras e com 

outras áreas verdes, tais como unidades de conservação (UCs), reservas legais, parques 

urbanos e praças, para criar corredores verdes. Na área rural, é importante coibir os 

chacreamentos e a expansão urbana irregular.  

A preservação das áreas verdes possibilitará a conservação de mananciais de abastecimento 

público, ação fundamental para o alcance da segurança hídrica da região. Os setores público e 

privado, a sociedade civil organizada e o terceiro setor devem trabalhar juntos para estabelecer 

um Programa de PSA e garantir a compensação aos produtores rurais pelos serviços 

ambientais prestados.  

A adequação das estradas rurais é fator importante para evitar o carreamento de sedimentos 

para os corpos hídricos e a formação de processos erosivos em decorrência das águas de 

chuva proveniente das estradas. 

Tendo em vista que as pastagens representam a maior área de uso antrópico na zona rural do 

município, é de suma importância a adoção de práticas de manejo de pasto (plantio, adubação, 

calagem e rodízio de áreas), para garantir que a taxa de ocupação seja compatível com a 

capacidade de produção do pasto, evitando o sobrepastoreio e a degradação do solo. Para as 

áreas ocupadas com a agricultura espera-se que práticas de produção orgânica ou com o 

baixo uso de defensivos agrícolas e insumos químicos sejam fomentadas e que a área e o 

número de produtores sejam maiores a cada ano. O uso racional da água sem desperdício e 

com uma irrigação eficiente e inteligente também é esperado nessas propriedades. É 

necessária uma atenção especial da Emater e academia para que essa forma de produção 

sustentável seja adotada com respaldo e apoio técnico.  

Na área periurbana, inserida no perímetro urbano definido pelo Plano Diretor, os 

remanescentes de vegetação (inclusive as Reservas Legais) devem preferencialmente se 

tornar Espaços Livres de Uso Público (ELUPs) nos processos de parcelamento do solo para 

fins urbanos.  

Na zona urbana, os parâmetros urbanísticos relacionados à mitigação da geração de 

escoamento superficial e da poluição difusa (taxa de permeabilidade mínima, poços de 

infiltração e outras técnicas compensatórias de drenagem do tipo difusas) devem ser definidos, 

detalhados em documentos técnicos para instrução acerca de seu projeto, instalação e 

manutenção, e fiscalizados quando da aprovação dos projetos de parcelamento e edificações, 

no recebimento das Obras de Urbanização e/ou Baixa da Edificação e também durante a 

ocupação dos lotes e edificações. Instrumentos urbanísticos também podem ser mobilizados 

para incentivar a adoção e manutenção dessas técnicas pelos empreendedores imobiliários e 

moradores / usuários. Nas áreas públicas, urbanas e rurais, a administração municipal, 

isoladamente ou em parceria com outros órgãos, organizações não governamentais ou com a 

iniciativa privada, poderá implementar modelos de estruturas de controle do escoamento 

superficial e da poluição difusa e destinadas à infiltração da água, que, além de prestarem os 
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serviços ecossistêmicos esperados, constituam base para projetos de avaliação do 

funcionamento e eficácia de cada um e promovam mudança cultural no sentido da adoção de 

tecnologias mais naturais e sustentáveis.  

A fiscalização de obras que envolvam movimentações de terra é fundamental para o controle 

da geração de sedimentos que tem promovido o assoreamento de cursos de água, assim como 

a aprovação e implementação dos projetos de ligação à rede de drenagem pluvial, cujos 

lançamentos têm deflagrado processos erosivos de diferentes magnitudes e graus de risco.  

Na zona urbana há fundos de vale que precisam ser recuperados e reintegrados à paisagem. 

Na área central, há cursos de água que foram canalizados e até tamponados e que podem ser 

alvo de amplos projetos urbanísticos de requalificação.  

Há vazios urbanos que abrigam nascentes e/ou fundos de vale remanescentes em leito natural. 

A definição de estratégias de ocupação dessas glebas de propriedade privada deverá garantir 

ao máximo a preservação dos elementos de interesse ambiental, indo além das áreas de 

preservação mínimas estabelecidas nos estatutos legais. Para viabilizar essas propostas, 

instrumentos urbanísticos previstos no Estatuto da Cidade também são necessários, tais como 

o Zoneamento, o Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV), o Direito de Preempção, a 

Transferência do Direito de Construir (TDC) e a Operação Urbana.  

A arborização das vias, praças e demais ELUPs também é desejável, para conformar 

corredores verdes principalmente nas áreas com urbanização mais consolidada, gerar sombra 

e incentivar os deslocamentos a pé e de bicicleta. Essa e outras melhorias das áreas verdes 

públicas e do sistema de acesso a elas podem ser viabilizadas por meio da aplicação de 

medidas mitigadoras e/ou compensatórias decorrentes de empreendimentos de impacto.  

A manutenção das áreas verdes públicas e da arborização urbana é um importante fator da 

realidade almejada e recursos técnicos, humanos e financeiros nos órgãos públicos são 

necessários. Parcerias com a sociedade civil também são pertinentes, por exemplo, como o 

Programa Adote Uma Praça já implementado pela prefeitura.  

O engajamento de toda a população do município para a implementação do SAV é um 

elemento fundamental. Ações de comunicação, mobilização e capacitação deverão ser 

conduzidas pela prefeitura de forma ampla e contínua, buscando parcerias com escolas e 

instituições de ensino superior, órgãos estaduais, ONGs, organizações comunitárias, dentre 

outras. O conhecimento do SAV, associado à sua regulamentação nos aspectos que forem 

pertinentes, permitirá o acompanhamento e controle social junto à administração municipal, 

garantindo que esse instrumento se torne efetivamente parte do processo de gestão local, 

independentemente das trocas de governo.  

Plano de Implementação 

Justificativa 

O município de Anápolis encontra-se em momento decisivo para a implementação do SAV. Por 

um lado, observam-se problemas tanto na zona rural quanto urbana, que, caso não 

enfrentados, apontam para uma degradação do ambiente e perda de importantes funções 

ecossistêmicas. Por outro, o município possui muitos recursos e instrumental e algumas 

iniciativas já em curso capazes de atuar no enfrentamento das problemáticas que poderão 

modificar a sua realidade, razão pela qual foi selecionado no contexto do projeto ANDUS como 

projeto-piloto da implementação do SAV. 
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Objetivos 

Objetivo geral 

Implementar a realidade urbana e rural almejada para Anápolis por meio da estruturação de um 

SAV.  

Objetivos específicos 

• Preservar, articular e recuperar áreas verdes nas zonas urbana e rural; 

• Viabilizar a aquisição de terrenos estratégicos para conversão em áreas verdes; 

• Integrar os cursos de água à paisagem urbana; 

• Reduzir o risco de inundações e erosões; 

• Promover a segurança hídrica local e regional; 

• Proporcionar acesso universal e seguro às áreas verdes públicas priorizando o 

transporte de massa e o transporte ativo; 

• Contribuir para a mitigação, adaptação e resiliência às mudanças climáticas em nível 

local e regional; 

• Dar visibilidade aos serviços ecossistêmicos promovidos pelo SAV; 

• Garantir a manutenção das áreas verdes; 

• Proteger o patrimônio natural e cultural;  

• Melhorar os índices de qualidade do ar; 

• Promover boas práticas no setor agropecuário; 

• Promover a segurança alimentar e o combate à fome; 

• Divulgar o SAV e promover mudança cultural visando garantir o alinhamento do 

município de Anápolis aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) / Agenda 

2030, em especial o de nº 11 - Tornar as cidades e os assentamentos humanos 

inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. 

Ações e produtos 

As ações para implementação do SAV estão organizadas segundo as três fases indicadas no 

referencial metodológico do Projeto Andus, quais sejam, Informação, Planejamento e 

Gestão/Governança. Conforme o diagrama apresentado a seguir, tais fases devem organizar-

se em torno das estratégias pactuadas para se alcançar a realidade almejada. 

Iniciando pela etapa Informação, na qual o município deve-se se preparar para implementar o 

SAV, cada fase deve suceder a anterior, e assim sucessivamente, de modo que se feche um 

ciclo e um novo se inicie com informações acerca da realidade alcançada, ou seja, 

monitoramento e avaliação das ações, processos e resultados, que alimentarão um novo 

planejamento, e esse, por sua vez, possibilite redirecionar a Gestão e Governança (Figura 2). 
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Figura 2: Diagrama dos pilares da referência metodológica Projeto Andus 

 
Fonte: GIZ, 2020. 

Informação 

As ações indicadas para a fase de Informação, dedicada à preparação do município para a 

implementação do SAV, são: 

• Instituir formalmente o Plano de Implementação do SAV, mediante (i) indicação de 

responsáveis no âmbito da administração pública e de parceiros do setor privado e de 

organizações da sociedade civil, (ii) atribuição de responsabilidades, (iii) definição de 

procedimentos relativos ao funcionamento do grupo, ou comitê, constituído por tais 

responsáveis e (iv) provisionamento de recursos para garantir a estrutura básica que 

viabilizará as atividades do Grupo. Considerando a interface do SAV com temas afetos 

a diversas políticas públicas, é interessante que seja previsto o envolvimento de 

representantes dos setores do Planejamento Urbano e Ambiental, da Habitação, de 

Obras, do Transporte, do Risco, do Turismo, da Cultura, da Educação, do Esporte e 

Lazer, da Agricultura e do Desenvolvimento Rural, assim como dos serviços de 

saneamento;  

• Finalizar o cadastro georreferenciado de áreas verdes municipais em andamento, 

diferenciando-as em tipos (Unidades de Conservação - UCs, Reservas Legais - RLs, 

Áreas de Preservação Permanentes - APPs, parques urbanos, praças, outros espaços 

livres de uso público – ELUPs, canteiros, brejos e áreas alagáveis, áreas privadas com 

cobertura vegetal nativa de interesse para preservação) e domínio (público ou privado). 

Outras informações como porte, cobertura vegetal, nascentes e cursos de água, grau 

de fragilidade, função ambiental, relevância cultural, paisagística e/ou histórica, e status 

de proteção, dentre outras, deverão constar do cadastro. O mapeamento, a 

categorização e a qualificação de todas as estruturas passíveis de integrar o SAV 

constituem a base fundamental para subsidiar o planejamento das ações de 

implementação (vide ANEXO 3); 

• Fazer o mapeamento integrado do SAV e demais sistemas de estruturação do território 

(mobilidade, saneamento, equipamentos públicos e centralidades), para 

aprofundamento das análises e definição de áreas críticas, sinergias e priorização de 

ações.  
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• Elaborar o cadastro detalhado da rede de microdrenagem (bocas-de-lobo, poços de 

visita, galerias, pontos de lançamento nos canais fluviais), dos trechos canalizados e 

dragados dos cursos de água (seções batimétricas, declividades, perfis longitudinais) e 

dos trechos em leito natural dentro do perímetro urbano; 

• Cadastrar todos os bueiros e pontes nas travessias das vias públicas (seções, perfis 

longitudinais e declividades); 

• Identificar seções para implantação de estações fluviométricas nos principais cursos de 

água;  

• Elaborar mapa de uso e ocupação do solo na zona urbana, indicando padrões 

construtivos e de permeabilidade do solo e calculando os índices de permeabilidade 

por sub-bacia hidrográfica. Essa ação permitirá verificar as áreas prioritárias para 

implantação das técnicas compensatórias de drenagem difusas e para fiscalização dos 

parâmetros urbanísticos relacionados previstos no Plano Diretor vigente (taxa de 

permeabilidade e poço de infiltração).  

• Na área rural, promover a avaliação criteriosa do CAR, verificando as condições de uso 

e ocupação do solo das APPs e RLs, identificando passivos ambientais, possibilidades 

de formação de corredores ecológicos e proteção dos mananciais e áreas de recarga 

hídrica. A matemática aplicada tem gerado modelos capazes de apoiar a definição das 

áreas prioritárias para preservação, restauração e redução do carreamento de 

sedimentos. O modelo INVEST é um deles e tem sido utilizado por universidades e 

ONGs para essa finalidade; 

• Inserir (e atualizar periodicamente) os dados pertinentes do cadastro georreferenciado 

de áreas verdes municipais no Cadastro Ambiental Urbano (CAU), ferramenta digital 

recém implementada pelo MMA para identificação, mapeamento e qualificação de 

áreas verdes urbanas; 

• Instalar os sistemas e definir as parcerias necessárias à coleta de dados para os 

indicadores selecionados para monitoramento (exemplo: estações fluviométricas, 

estações de qualidade do ar, controle de acesso aos parques etc.).  

• Criar um banco de dados georreferenciados integrado dos sistemas estruturantes do 

território e das políticas setoriais pertinentes, a ser atualizado permanentemente.  

Planejamento 

Apresentam-se neste item as ações indicadas para a fase de Planejamento, que representam o 

conjunto de medidas necessárias à constituição do SAV. Inicialmente são indicadas ações de 

caráter geral que visam planejar a implementação das demais. Na sequência, estão elencadas 

diversas ações segundo o tema ou foco. Um primeiro grupo é voltado ao fortalecimento e à 

ampliação de áreas verdes no município; o segundo, à qualificação das áreas verdes; o 

terceiro, à solução e prevenção de problemas associados à drenagem urbana; o quarto, à 

redução dos riscos de desastre; e, finalmente, ao fortalecimento de demais políticas setoriais 

pertinentes ao SAV (vide ANEXO 2).  

Ações preliminares: 

• Avaliar os resultados do georreferenciamento e a necessidade de informações 

complementares, e elaborar o mapa síntese do SAV em formato de apresentação a ser 

divulgado; 



SISTEMA DE ÁREAS VERDES PARA 
ANÁPOLIS - P 3 – ESTRATÉGIA 

Práxis Projetos e Consultoria Ltda. 

 

10 

• Elaborar plano de ação, definindo prioridades de ação e fontes de recursos; 

1. Ações voltadas ao fortalecimento e à ampliação de áreas verdes no município: 

• Regularizar a situação dos parques e demais áreas verdes públicas na zona urbana;  

• Fazer a interface do cadastro das áreas verdes municipais com o Plano de Mobilidade 

Urbana (PlanMob) de Anápolis em fase de elaboração, a fim de garantir a inserção 

nesse plano de diretrizes para promoção: (i) da conectividade dessas áreas, por meio 

de ciclovias, vias mistas, vias de pedestres, vias verdes e estradas-parque e/ou outras 

categoriais específicas de vias; (ii) da acessibilidade às áreas verdes públicas por meio 

de transporte de massa e do transporte ativo; 

• Definir junto à Comissão de Avaliação de Parcelamento do Solo (CAPS), quando da 

emissão de diretrizes para o parcelamento do solo, as áreas a serem doadas ao 

patrimônio municipal, priorizando a conectividade entre as áreas verdes existentes e as 

novas ELUPs e APPs, e adotando RLs como ELUPs nos processos de parcelamento 

de imóveis rurais inseridos no perímetro urbano; 

• Rever o Plano Diretor Municipal e a legislação urbanística complementar pertinente, 

contemplando: 

o a revisão do zoneamento atribuído às áreas verdes indicadas para integração 

ao SAV, buscando compatibilizá-lo com propostas de proteção integral, ou 

parcial nos casos em que a compatibilização de ocupação e preservação se 

mostrar viável mediante adoção de medidas de sustentabilidade tanto relativas 

ao parcelamento da área, quanto aos modelos de ocupação dos lotes. A 

elaboração do Zoneamento Ambiental Municipal (ZAM), como etapa 

subsidiária à leitura do território para a revisão do PD poderá contribuir para a 

indicação das áreas de proteção, bem como com a avaliação dos serviços 

ecossistêmicos fornecidos por elas e, assim, com os objetivos e premissas da 

proteção. As áreas privadas de interesse de proteção poderão ser objeto de 

operações urbanas, em que se estudarão discricionariamente as melhores 

opções para o local, ou poderão receber classificação de zonas em que as 

medidas de sustentabilidade estejam previamente definidas. Entre as medidas 

a serem exigidas, tem-se, como exemplo, aumento do percentual da área a ser 

repassada ao patrimônio público, taxa de permeabilidade superior ao mínimo, 

áreas permeáveis vegetadas e arborizadas na parte frontal dos lotes, medidas 

de drenagem difusa como poços, trincheiras e valas de infiltração, jardins de 

chuva, swales, pavimentos porosos em vias locais e de pedestres, calçadas 

parcialmente permeáveis, entre outras (vide ANEXO 2 e ANEXO 3).  

o a regularização da Transferência do Direito de Construir (TDC) e a indicação 

das áreas privadas em que haja interesse de proteção como áreas prioritárias 

para a utilização do instrumento; 

o a demarcação das áreas privadas com interesse de proteção como 

preferenciais para utilização do Direito de Preempção; 

o a possibilidade de superação do Coeficiente de Aproveitamento (CA) básico de 

forma não onerosa mediante adoção de medidas de sustentabilidade nas 

edificações e/ou parcelamentos vinculados à edificação;  

• Elaborar e implementar Plano de Arborização Urbana; 
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• Elaborar e/ou instituir legalmente os planos de manejo das APAs municipais; 

• Apoiar a criação e o funcionamento adequado dos Conselhos Consultivos das APAs; 

• Estruturar Programa de PSA, seguindo as seguintes etapas: 

o Levantar os atores e atrizes ligados/as direta e indiretamente ao Programa e 

definir a relação de cada um/a deles/as com as atividades necessárias para 

sua execução. Para apoio técnico, sugere-se Emater, centros de ensino 

superior e empresas de cooperação; para apoio financeiro, a Saneago, a 

Agência Nacional de Águas (ANA), o Comitê de Bacia Hidrográfica (CBH), 

outros órgãos públicos, instituições e empresas privadas; para apoio jurídico e 

legal, o MP-GO, a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), e agências 

reguladoras; para apoio social e de mobilização e engajamento, ONGs, 

movimentos sociais e Sindicato de Produtores Rurais;  

o Criar a Unidade Gestora do Projeto (UGP), a ser composta pelos atores e 

atrizes levantados/as acima. Esse grupo definirá estatuto, metas e cronograma 

físico-financeiro. Primeiramente, deverão ser definidas as prioridades e ações 

por bacia hidrográfica. Para tanto, é necessário o refinamento dos estudos 

georreferenciados do CAR e de outras bases de dados disponíveis para a 

definição de áreas, tipos de intervenção, atores e atrizes envolvidos, 

cronograma e demais itens necessários à execução das ações; 

o Organizar e estruturar o Fundo Municipal de Meio Ambiente com os recursos 

do orçamento municipal, do aporte mensal da Saneago previsto no contrato de 

concessão dos serviços municipais de água e esgoto, e de empresas do DAIA. 

Aporte de recursos diretos e indiretos de outros atores e atrizes locais e/ou 

regionais deverão ser considerados quando do estabelecimento das metas e 

ações. Doações, compensações e ajudas voluntárias são bem-vindas, desde 

que alinhadas com as metas e prioridades do Programa; 

o Capacitar a equipe técnica do Programa para avaliação e proposição da 

adequação ambiental das propriedades rurais inseridas nas áreas prioritárias; 

o Elaborar os Projetos Individuais das Propriedades (PIPs). É importante que os 

técnicos foquem no território de cada uma das propriedades rurais, mas 

considerem também a inserção delas na bacia hidrográfica, que é a unidade de 

planejamento maior a ser recuperada. Todas as ações propostas deverão ser 

discutidas e acordadas com os proprietários rurais para que haja um bom 

acordo entre as partes e engajamento dos proprietários;  

o Apresentar e aprovar os PIPs pelo Conselho Municipal de Meio Ambiente. 

Dessa forma, garante-se a participação da sociedade civil no processo e são 

evitadas interferências políticas nas decisões do Programa; 

o Criar, junto às Secretarias Municipais de Cultura e Educação, campanha para 

definição do nome do Programa e, se possível, de uma mascote ou um 

símbolo para ele. A participação da comunidade escolar nessa atividade visa 

garantir a participação da sociedade de Anápolis desde o início da criação do 

Programa e, com isso, envolvimento e sentimento de pertencimento de um 

público mais amplo nas ações e resultados, permitindo maior chance de 

continuidade do Programa, independentemente das trocas de governo; 
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o Apresentar, discutir e aprovar lei e decreto de criação e regulamentação do 

Programa no município junto à Câmara Municipal (vide minutas no ANEXO 1); 

o Garantir início do pagamento pelos serviços ambientais ainda no primeiro ano 

do Programa. Para isso, é necessário iniciar as atividades de campo nas 

propriedades com vegetação nativa (RLs e APPs) preservadas e/ou outras 

benfeitorias que já estejam prestando serviços ambientais. Essa estratégia é 

importante, pois os primeiros pagamentos vão gerar um efeito de confiança no 

Programa e divulgação positiva dele. Sugere-se a realização de um evento 

para divulgar os primeiros pagamentos realizados;  

o Monitorar as propriedades inseridas no Programa a cada dois meses para 

acompanhar a efetividade das propostas definidas no PIP e, 

consequentemente, a prestação do serviço ambiental. Durante o 

monitoramento, é possível identificar falhas ou descumprimentos das ações 

acordadas e recomendar as correções necessárias. 

2. Ações voltadas à qualificação das áreas verdes: 

• Direcionar a aplicação de medidas compensatórias decorrentes dos processos de 

licenciamento ambiental municipal e urbanístico (empreendimento sujeitos à aprovação 

de Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV) para a qualificação das áreas verdes 

públicas nas áreas de influência e vizinhanças afetadas. Sugere-se a criação de um 

banco de projetos, abrangendo áreas verdes prioritárias para recuperação por meio de 

plantio de mudas e instalação de mobiliário urbano, sinalização e iluminação; trechos 

de ciclovias a implantar, de calçadas a arborizar e adequar para garantir acessibilidade 

universal e mitigação da geração de escoamento superficial, a serem selecionados 

conforme localização e grau de impacto a ser compensado pelo empreendimento; 

• Desenvolver padronização de mobiliário urbano, iluminação e sinalização das áreas 

verdes públicas, que oriente o percurso dos usuários e divulgue conteúdo das ações de 

Educação Ambiental;    

• Instituir o IPTU Verde, que consiste em desconto neste imposto mediante a adoção e 

manutenção de medidas de sustentabilidade no lote e edificação correspondente, tais 

como telhado verde, captação de águas do telhado, reuso de água cinza, entre outras, 

desde que não contempladas em outro benefício;  

• Ampliar o Programa Adote Uma Praça; 

• Ampliar a coleta seletiva e as ações voltadas para a destinação ambientalmente 

adequada de resíduos volumosos e da construção civil, a fim de evitar o depósito deles 

nos fundos de vale e nas áreas verdes públicas.  

3. Ações voltadas para a solução e prevenção de problemas associados à drenagem 

urbana:  

• Instalar rede de monitoramento das vazões fluviais e da qualidade das águas;  

• Fortalecer o arranjo de gestão das águas urbanas, por meio de maior protagonismo da 

esfera municipal no acompanhamento da concessão dos serviços de abastecimento de 

água e esgotamento sanitário à Saneago, incluindo a participação na definição dos 

investimentos prioritários e contrapartidas, além de mecanismos de controle social 

(Conselho Municipal; metas e indicadores do Plano Municipal de Saneamento);  
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• Mapear áreas prioritárias para implantação de medidas compensatórias de drenagem 

por tipo (detenção e/ou infiltração; concentradas e/ou difusas); 

• Elaborar e divulgar publicação técnica com os procedimentos para o dimensionamento, 

instalação e manutenção das medidas compensatórias de drenagem difusas definidas 

como pertinentes à realidade de Anápolis, em áreas públicas e privadas;  

• Exigir para os novos loteamentos e edificações a implantação de medidas 

compensatórias, ajustando-se as taxas de ocupação dos terrenos e adequando-se os 

padrões de calçadas e pavimentos viários. Inserir tais exigências no Código de Obras e 

Edificações e na Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo e/ou Plano Diretor. 

• Elaborar o diagnóstico do funcionamento da rede de drenagem e da ocorrência das 

enchentes urbanas, considerando pelo menos os seguintes cenários: (i) condição 

natural dos cursos de água regionais, (ii) condição atual de uso e ocupação do solo e 

respectivas alterações morfológicas das calhas fluviais, (iii) condição tendencial sem a 

adoção de medidas de controle, (iv) condição projetada com a implantação das 

medidas compensatórias de drenagem. 

• Elaborar um plano complementar de obras de drenagem e de controle de cheias, 

considerando a eficiência das medidas compensatórias, com a finalidade de estabilizar 

as calhas fluviais na área urbana e conservar as áreas verdes implantadas nos fundos 

de vale; 

4. Ações voltadas à redução de risco de desastre: 

• Elaborar e Implementar Plano Municipal de Redução de Risco; 

• Elaborar e Implementar Plano de Contingência de Proteção e Defesa Civil; 

• Criar nas comunidades inseridas em áreas de risco grupos de voluntários para atuação 

conjunta com a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (Compdec). 

5. Ações voltadas ao fortalecimento de demais políticas urbanas com interface com o 

SAV: 

• Informatizar, georreferenciar e aprimorar o Cadastro Territorial Multifinalitário (CTM); 

• Elaborar e rever periodicamente o Plano Municipal de Saneamento, considerando a 

integração entre os serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário, 

drenagem urbana, manejo de resíduos sólidos e limpeza urbana; prever e implantar 

sistema de metas e indicadores para monitoramento e priorização das melhorias 

visando à universalização desses serviços. O Plano deverá abranger o DAIA.  

• Rever o Plano Diretor Municipal e a legislação urbanística complementar pertinente, 

contemplando: 

o a elaboração do Zoneamento Ambiental Municipal (ZAM) como etapa 

subsidiária à leitura do território e ao diagnóstico no processo de revisão 

periódica do PD; 

o o detalhamento das estratégias de planejamento e gestão, articulando as 

diretrizes do PD aos instrumentos urbanísticos e complementares previstos e 

relacionando-os aos ODS;  
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o a promoção e criação de múltiplas centralidades na zona urbana, interligadas 

pelo sistema de transporte coletivo e pelo SAV, por meio de zoneamento que 

favoreça os usos múltiplos, mas considerando restrições e condicionantes 

conforme porte e impactos ambientais promovidos pelas atividades;  

• Fortalecer as ações de regularização fundiária, garantindo as melhorias urbanísticas 

mínimas para assegurar a qualidade de vida dos moradores dos assentamentos 

regularizados; 

• Fortalecer a política municipal de habitação para prover novas unidades e contribuir 

com a redução do déficit habitacional e, consequentemente, a ocupação informal de 

APPs e áreas de risco;  

• Implementar política municipal de adaptação e mitigação às mudanças climáticas; 

o Elaborar Inventário Municipal de Emissões de Gases de Efeito Estufa (GEEs). 

• Fortalecer e ampliar os programas de agricultura urbana, agroecologia e combate à 

fome conduzidos pela Diretoria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento da Secretaria 

de Meio Ambiente, Habitação e Planejamento Urbano; 

• Aumentar a parceria com a Seapa-GO e a Codevasf para maior adesão dos produtores 

familiares rurais ao PPA-GO;  

Gestão e Governança 

• Atualizar permanentemente o cadastro georreferenciado de áreas verdes municipais e 

inserir os dados no Cadastro Ambiental Urbano (CAU); 

• Criar sistema de monitoramento do SAV, mediante a definição de metas e indicadores 

a serem avaliados periodicamente; 

• Criar e manter um banco de dados atualizado sobre as ações realizadas e os recursos 

investidos no Sistema de Áreas Verdes;  

• Elaborar e manter banco de áreas de RLs e APPs para serem restauradas para 

apresentação junto aos empreendedores que têm compensações ambientais a cumprir 

no município; 

• Exigir, conforme previsto na Lei de Parcelamento do Solo vigente, a entrega dos 

ELUPs ao patrimônio municipal com a infraestrutura, mobiliário urbano, arborização e 

paisagismo implantados no Aceite das Obras dos loteamentos; 

• Fortalecer o controle urbanístico para evitar novos loteamentos e ocupações informais, 

nas zonas urbana e rural; 

• Promover diálogo, interface e participação dos técnicos da Secretaria Municipal de 

Meio Ambiente, Habitação e Planejamento Urbano nos comitês das bacias 

hidrográficas que o território municipal integra; 

• Fortalecer a Compdec e sua articulação com a Defesa Civil Estadual; 

• Monitorar e informar a população municipal sobre a ocorrência de eventos extremos. 
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• Criar mecanismos de divulgação permanente sobre objetivos e ações do SAV, 

utilizando meios digitais, como site ou canais em plataformas de divulgação, e 

mediante disponibilização de locais em pontos estratégicos, onde o cidadão possa ter 

acesso às informações, possa opinar e contribuir para o fortalecimento do Sistema; 

• Criar campanhas com temas específicos do interesse do SAV com a finalidade de 

promover a educação ambiental dos cidadãos de modo que todos possam contribuir 

um para uma cidade sustentável; 

• Elaborar e implementar programas de capacitação da equipe técnica municipal; 

• Buscar representação do SAV no Conselho Municipal da Cidade de Anápolis 

(Comcidade) visando integrar-se à política urbana, habitacional, setorial e demais 

políticas de caráter ambiental; 

• Buscar representação do SAV na Comissão de Análise de Parcelamento do Solo 

(CAPS) visando contribuir na indicação das ELUPs;  

• Buscar representação do SAV nos processos de análise de empreendimentos de 

impacto ambiental e urbanístico, visando garantir medidas mitigadoras e 

compensatórias que fortaleçam o SAV; 

• Buscar integração do SAV no Conselho Municipal e Meio Ambiente e Saneamento 

visando o alinhamento da política ambiental e de saneamento com os propósitos do 

SAV; 

• Promover interface do SAV ao Programa Pró-Água do município de Anápolis; 

• Promover interface da gestão municipal com o Conselho Consultivo da APA João Leite 

e demais conselhos a serem criados para as APAs municipais; 

• Promover parceira com as instituições de ensino técnico e superior para viabilizar o 

cadastro da arborização urbana, o apoio técnico ao Programa de PSA e a 

implementação de ações de Educação Ambiental, além de outras ações de 

cooperação; 

• Discutir com responsáveis pela rede de ensino básico a possibilidade de inclusão no 

curricular escolar de temas afetos ao SAV; 

• Promover parceria com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento 

Sustentável (Semad-GO) para a adequação ambiental das propriedades rurais, 

incluindo as outorgas de direito de uso da água; 

• Estabelecer anualmente plano de investimentos segundo priorização das ações 

concernentes à implantação do SAV; 

• Garantir que o repasse mensal de 5% do faturamento mensal da Saneago seja 

direcionado para o Fundo Municipal de Meio Ambiente e Saneamento Básico; 

• Fazer gestão para que os recursos obtidos pela Outorga Onerosa do Direito de 

Construir contabilizados no Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano sejam 

direcionados para a qualificação das áreas verdes públicas das zonas que permitem a 

superação do CA básico;  

• Fortalecer a implementação do Programa de PSA, por meio das seguintes ações:  
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o Estabelecer parcerias públicas e privadas, nacionais e internacionais, para 

apoio técnico, financeiro, de serviços e insumos; 

o Capacitar continuamente a equipe técnica da Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente, Habitação e Planejamento Urbano e demais atores e atrizes 

envolvidos; 

o Divulgar as ações realizadas; 

o Monitorar as propostas dos PIPs. 

Monitoramento 

O monitoramento do SAV deverá ser realizado com o estabelecimento de metas, variáveis a 

serem monitoradas e indicadores que possibilitarão avaliar de forma objetiva as 

transformações da realidade frente à situação almejada e redirecionar, se necessário, o 

instrumental, o planejamento e a gestão das ações em curso.  

As atividades de monitoramento poderão ocorrer com periodicidade anual. Inicialmente, é 

necessário estabelecer a condição de T0, que funcionará como parâmetro de comparação das 

situações futuras. No processo de monitoramento é importante que o método de coleta das 

informações e os instrumentos utilizados sejam claramente definidos para evitar distorções e 

comprometimento das análises futuras. Inicialmente sugerem-se as seguintes metas e 

respectivas variáveis e indicadores relacionados: 

Meta: preservação da cobertura vegetal nativa 

Variáveis Indicadores 

Cobertura vegetal nativa preservada Área total 

APP com cobertura vegetal nativa Percentual da área total de APP 

Reserva Legal com cobertura vegetal nativa Percentual da área total de RL 

 

Meta: ampliação de áreas verdes urbanas (atingir/superar padrão da Organização Mundial da 

Saúde - OMS) 

Variáveis Indicadores 

Área verde urbana Metro quadrado por habitante 

 

Meta: conexão das áreas verdes 

Variáveis Indicadores 

Corredores ecológicos na zona urbana Extensão das áreas em formação de corredor 

Corredores ecológicos na zona rural Extensão das áreas em formação de corredor 

Corredores ecológicos integrando zona 

urbana e rural 

Número de corredores com essa 

característica 

 

Meta: arborização urbana 

Variáveis Indicadores 

Calçadas arborizadas Metragem de calçadas 

Canteiros centrais arborizados Metragem de canteiros arborizados 

Árvores em espaço público Número de árvores por habitante  
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Meta: universalização do saneamento ambiental 

Variáveis Indicadores 

Rede de abastecimento de água na área 

urbana e rural 

Percentual de domicílios atendidos 

Rede de coleta e tratamento de esgotos na 

área urbana e rural 

Percentual de domicílios atendidos 

Serviço de coleta domiciliar de resíduos 

sólidos na área urbana e rural 

Percentual de domicílios atendidos 

Manchas de inundação População inserida em manchas de 

inundação mapeadas 

Saneamento ambiental rural Percentual de propriedades rurais e/ou 

habitantes em domicílios rurais atendidos 

 

Meta: aumento dos usuários dos modais de transporte ativo 

Variáveis Indicadores 

Ciclovias Extensão de ciclovias implantadas 

Viagens de bicicleta Número de viagens diárias de bicicleta para 

trabalho e estudo 

Viagens a pé Número de viagens diárias a pé para trabalho 

e estudo 

 

Meta: aumento das oportunidades para a prática de esportes e lazer 

Variáveis Indicadores 

Parques, praças e ELUPs implantadas Número de parques, praças e ELUPs com 

arborização e mobiliário urbano 

Número de praças contempladas pelo 

Programa Adote uma praça 

Fruição das áreas  Número de visitantes mensais nas áreas com 

controle 

 

Meta: integração dos cursos de água à paisagem urbana 

Variáveis Indicadores 

Canais fluviais recuperados / em equilíbrio 

morfodinâmico com mínima 

descaracterização das calhas, manutenção 

das condições de infiltração e sem instalação 

de processos erosivos nas margens 

Extensão total e percentual relativo à 

extensão total de canais no perímetro urbano 

Qualidade das águas Sólidos totais, DBO, DQO, coliformes fecais 

em pontos amostrais da rede hidrográfica 
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Meta: drenagem urbana sustentável 

Variáveis Indicadores 

Técnicas compensatórias em áreas públicas Número de técnicas compensatórias 

implantadas e em bom funcionamento 

Técnicas compensatórias em áreas privadas Número de técnicas compensatórias 

implantadas e em bom funcionamento 

Focos erosivos Número de focos erosivos 

Permeabilidade do solo Taxa de permeabilidade por sub-bacia 

hidrográfica 

 

Meta: segurança hídrica 

Variáveis Indicadores 

Escassez hídrica nas bacias hidrográficas 

municipais 

Número de dias em situação crítica 

Vazão disponível nos mananciais L/seg. 

Nascentes protegidas Número de nascentes 

Sistemas de irrigação eficientes Percentual relativo ao nº de sistemas 

implantados 

Perda no abastecimento público Índice de perda 

Carga poluente do esgoto Índice de remoção da carga 

Geração de efluentes industriais Percentual de empreendimentos com adoção 

ao PRECEND relativo ao total de 

empreendimentos geradores 

Reuso da água em empreendimento 

industriais 

Número de empreendimentos com reuso 

Sistema de coleta e uso de águas pluviais Número de empreendimentos e domicílios 

com sistema de coleta e uso de águas 

pluviais 

 

Meta: redução do risco geológico e de inundações 

Variáveis Indicadores 

Áreas/setores de risco Número de Áreas/setores 

População ou número de domicílios inseridos 

em áreas / setores de risco 

Atuação voluntária Número de voluntários atuantes junto ao 

Compdec 

 

Meta: melhoria da qualidade do ar 

Variáveis Indicadores 

Doenças respiratórias Número de notificações anuais de doenças 

respiratórias na rede de assistência à saúde 

Número de internações 

Qualidade do ar Indicadores de qualidade do ar disponíveis 

em estações de monitoramento existentes no 

município 
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Meta: adequação ambiental das propriedades rurais 

Variáveis Indicadores 

Regularização junto ao CAR Número e/ou área de propriedades rurais 

regularizadas 

 

Meta: promoção da agricultura urbana 

Variáveis Indicadores 

Projetos de agricultura urbana Número de projetos no perímetro urbano 

Área total de cultivos agrícolas inseridos no 

perímetro urbano 

 

Meta: promoção da agroecologia 

Variáveis Indicadores 

Projetos agroflorestais com produção 

orgânica, sem uso de defensivos agrícolas 

Número de propriedades com projetos com 

tais características  

Área total utilizada em projetos com tais 

características 

 

Meta: educação ambiental ampla 

Variáveis Indicadores 

Projetos e ações de educação ambiental Número de alunos da rede pública de ensino 

envolvidos  

Número de técnicos municipais envolvidos  

Número de projetos / ações implementadas 

Número de áreas verdes com sinalização 

informativa e educativa 

 

Divulgação, participação e controle social 

A divulgação do SAV é fundamental para promover mudança cultural e participação dos 

cidadãos na construção de um município mais sustentável e resiliente. A transparência das 

ações empreendidas e dos resultados alcançados possibilita o controle social e é uma forma 

de dar confiança e, em consequência, agregar contribuições dos munícipes.  

O projeto de divulgação inicial deve abordar os objetivos e a importância do SAV, bem como as 

metas a serem alcançadas. É importante disponibilizar o mapa do SAV e dos demais sistemas 

estruturantes do território relacionados, bem como o banco de dados básicos, e atualizar 

periodicamente as informações, incluindo a priorização das ações, os avanços na 

implementação do SAV no município, as fontes de financiamento e a prestação de contas 

relativa ao uso dos recursos financeiros. A divulgação de projetos em curso com atores e 

atrizes da sociedade é interessante e pode mobilizar novas ideias e parcerias. 

A adoção de diversas formas de divulgação é desejável no sentido de garantir maior alcance 

de público e resultados. Além da utilização de meios digitais, mediante a criação de uma 

página específica no sítio da Prefeitura Municipal e/ou de um canal em plataformas da WEB, 

que possibilite aos visitantes navegar e baixar dados georreferenciados, deve-se buscar formas 

presenciais de divulgação, visando ampliar o público e atingir grupos com menor possibilidade 
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de acesso digital qualificado. Formatos presenciais poderão ser adotados não só em 

momentos de campanhas específicas - como por exemplo no dia da árvore, do meio ambiente, 

da entrada da primavera, ou dedicadas ao lançamento de uma ação especial promovida pelos 

responsáveis pelo SAV ou parceiros -, mas em condições permanentes, com a criação de 

“pontos verdes” em locais com maior circulação de pessoas. Os chamados pontos verdes são 

espaços nos quais podem ser disponibilizados materiais, como folders e cartilhas, para serem 

distribuídos, e/ou mapas para serem consultados, e/ou fotos que despertem interesse dos 

passantes, além de equipamentos que proporcionem a consulta digital a dados e informações 

diversas. Outros formatos de divulgação que utilizem meios de comunicação de massa, como 

rádio e televisão, podem ser mobilizados, em especial nos casos em que se mostre importante 

a divulgação de informações específicas em busca de envolvimento e participação da 

comunidade. Em todas as situações, a clareza e a transparência devem prevalecer e a questão 

técnica deve se sobrepor aos objetivos políticos. 

O projeto de divulgação deve ser articulado com ações dos programas de educação ambiental 

e de turismo urbano e rural, no sentido de contribuir para a promoção dessa atividade no 

município. Poderão ser disponibilizados mapas dos parques e praças, e de pontos e roteiros de 

interesse cultural. Os espaços verdes públicos devem receber sinalização indicativa 

padronizada que contribua também com os propósitos da educação ambiental.  

Responsabilidades 

Para a execução do Plano de Implementação do SAV é interessante que seja criado um grupo 

ou comitê, conforme indicado nas ações da Fase de Planejamento. Esse grupo deverá ser 

coordenado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Habitação e Planejamento Urbano, 

mas deverá contar com a participação de técnicos e representantes de outros órgãos e 

instâncias da administração municipal, que tenham interface com o SAV, tais como o Núcleo 

Gestor de Planejamento Urbano e Controle do Plano Diretor (NGPPD), a Compdec, a Cia. De 

Trânsito e Transportes, o Programa do Crescimento de Anápolis (Proana), as Secretarias 

Municipais de Desenvolvimento Econômico e Agricultura, de Obras e Serviços Urbanos, de 

Gestão, Planejamento e Tecnologia, de Educação, de Cultura e de Esportes, além de 

representantes dos conselhos municipais da Cidade e de Meio Ambiente e Saneamento e da 

Câmara de Vereadores. Representantes de instituições privadas parceiras e de organizações 

sociais, tais como associações de moradores, indústrias e produtores rurais, a Saneago, o MP-

GO e instituições de ensino superior devem ser envolvidos nos trabalhos e comporem as 

instâncias de discussão e consulta.  

Esse grupo deverá ser instituído legalmente, para garantir sua efetividade mesmo diante de 

trocas de governo. Ele poderá incorporar as funções de planejamento e gestão da política de 

adaptação e mitigação às mudanças climáticas, cuja implementação em nível municipal está 

atrelada ao SAV.  

Cronograma 

A ordem de apresentação das ações e dos produtos apontados para implementação do SAV 

segundo as três fases indicadas no referencial metodológico do Projeto Andus - Informação, 

Planejamento e Gestão/Governança – já indicam sua ordem de execução. Ressalta-se, 

entretanto, a necessidade de se considerar que, como qualquer política pública, trata-se de um 

ciclo em permanente avaliação e alteração para alcançar os resultados desejados. A seguir, 

são feitas algumas considerações acerca do prazo de implementação necessário para algumas 

iniciativas-chave do Plano.  
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No âmbito do Programa de PSA, sugere-se priorizar a bacia do ribeirão Piancó, tendo em vista 

se tratar da principal área responsável pelo abastecimento público do município e de ter 

ocupação predominantemente rural. A bacia do rio Caldas tem relevância econômica, em razão 

de abrigar o DAIA, mas está parcialmente inserida na zona urbana de Anápolis e ações 

voltadas para a segurança hídrica nessa bacia podem ser articuladas no âmbito do Pró-Água.  

As ações voltadas para o pagamento por serviço ambiental deverão ser iniciadas junto aos 

proprietários que já possuem remanescentes vegetais nativos conservados e praticam 

atividades agrícolas sustentáveis. As demais ações de restauração ambiental, implantação de 

práticas agrícolas sustentáveis e saneamento rural deverão ser implementadas a partir do 

segundo ano do Programa, para permitir a estruturação necessária da Secretaria Municipal de 

Meio Ambiente, Habitação e Planejamento Urbano. Nesse sentido, sugere-se inclusive a 

realização de concurso público para contratação de técnicos para formação de corpo técnico 

permanente dessa secretaria, que atualmente não tem condições técnicas e operacionais para 

implementar o programa de PSA.   

Conforme ressaltado no diagnóstico (Produto 2), as condições de uso e ocupação do solo nas 

cabeceiras das bacias hidrográficas inseridas na zona urbana de Anápolis foram totalmente 

alteradas pelo processo de impermeabilização por telhados e pavimentos. Essa alteração 

acarretou o aumento da vazão dominante que regulava o equilíbrio morfodinâmico das calhas 

fluviais, tendo como consequência uma progressão de processos erosivos, que demanda a 

implantação de obras hidráulicas de controle, caso se busquem soluções de médio prazo. As 

medidas compensatórias preconizadas no Programa Pró-Água somente trarão resultados 

positivos no longo prazo, pela dificuldade de implantação nas áreas com urbanizações 

consolidadas. Além disso, as medidas compensatórias por si só não representam a solução 

completa para o problema das inundações urbanas e controle dos processos erosivos, sendo 

importantes para reduzir as dimensões das obras de infraestrutura cinza, que necessariamente 

deverão ser implantadas na cidade. Portanto, é de suma importância a elaboração do 

diagnóstico do funcionamento da rede de drenagem e da ocorrência das enchentes urbanas 

proposto, para orientar as ações que darão suporte à implantação do SAV, principalmente no 

alcance dos objetivos de atenuação das inundações urbanas e de contenção das erosões de 

calha. 

Como ação de curto prazo, a administração municipal deverá instituir regulamentos que 

obriguem os novos loteamentos e edificações a implantar as medidas compensatórias, 

ajustando-se as taxas de ocupação dos terrenos e adequando-se os pavimentos das ruas e 

avenidas. 

No que concerne às disponibilidades hídricas dos mananciais que drenam pela área do 

município, ficou patente que existe uma pressão de demandas de água para atendimentos aos 

usos domésticos, industriais e de irrigação de culturas, superando os fluxos de base nos meses 

críticos de estiagens. O SAV proposto terá importante função na conservação do balanço 

hídrico das bacias hidrográficas, mas não será responsável pelo aumento dos fluxos de base 

ao nível de solucionar a pressão exercida pelo contínuo crescimento das demandas. Para este 

problema, em algum momento a administração do município deverá elaborar um planejamento 

mais criterioso de longo prazo, com soluções de construção de reservatórios de regularização 

ou de captações mais distantes, em territórios de outros municípios. Ainda nesse aspecto, 

deve-se ressaltar que o conceito de segurança hídrica está atrelado à implantação de obras de 

infraestrutura, sem deixar de mencionar a importância das medidas conservacionistas, 

conforme consta no recente plano nacional elaborado pela ANA (2019). 
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Considerações finais 

É necessário pensar o SAV como uma rede de “infraestrutura verde”, cuja implementação no 

território deve ser concebida de maneira associada à tradicional “infraestrutura cinza”, que 

corresponde às soluções convencionais da engenharia frente às demandas de saneamento, 

transportes, energia etc. Portanto, modais de transporte não motorizados, medidas 

compensatórias de drenagem pluvial, que mitigam os picos de vazão através da detenção e 

infiltração, e conservacionistas, voltadas para a proteção de mananciais e do solo, devem ser 

associados às malhas viárias e ferroviárias, às redes de transporte coletivo, às obras 

estruturais de reservatórios voltados para o controle e/ou perenização de vazões, às 

tubulações de drenagem pluvial que conduzem o escoamento superficial e ao tratamento do 

leito menor dos canais fluviais, que protegem os solos e as margens dos cursos de água contra 

processos erosivos. 

O grande potencial oferecido por abordagens como o SAV, de soluções baseadas na natureza, 

é a possibilidade de gerar cobenefícios ou benefícios múltiplos, nos campos ambiental, social, 

econômico e cultural. Esse é o princípio da multifuncionalidade dos espaços verdes. Ao 

mobilizar a biodiversidade e os serviços ecossistêmicos para promover a mudança, é possível 

alcançar melhoria da qualidade de vida nos municípios, como também mitigar a degradação da 

paisagem de maneira geral (MMA, 2018; IPT, 2020).  

Como um sistema com múltiplas interfaces, a sua implementação e êxito demandam a 
integração e alinhamento de ações entre as diversas secretarias e órgãos da estrutura pública 
municipal, e entre os demais níveis de governo.  
 
A participação da sociedade é outro pressuposto e condicionante do encaminhamento do 
município rumo a uma realidade ambientalmente equilibrada e socialmente justa.  
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Anexos 

ANEXO 1: Minutas de lei e decreto referentes ao Programa de PSA; 

ANEXO 2: Diagrama das políticas e instrumentos mobilizados no Plano de Implementação do 

SAV; 

ANEXO 3: Quadro com exemplos de intervenções para integrar o SAV conforme escala 

territorial. 
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ANEXO 1: PROJETO DE LEI E DECRETO 

 

“Cria o Projeto xxxxxx autoriza o executivo a 

prestar apoio técnico, de fomento e 

financeiro aos proprietários rurais e dá 

outras providências.” 

 

A Câmara Municipal de Anápolis Estado de Goiás, por 

seus representantes aprova, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei: 

Art. 1° – Fica criado o Projeto xxxxxxxxxxxxx, que visa à implantação de ações  

 adequação ambiental de propriedades rurais, para a melhoria da qualidade e 

quantidade das águas, da biodiversidade e do clima, no município de Anápolis - 

Estado de Goiás. 

Art. 2º - Fica o Executivo autorizado a prestar apoio técnico e de fomento, na 

forma de pagamentos por serviços ambientais, aos proprietários rurais e 

habilitados que aderirem ao Projeto xxxxxxxxxxxxxx, através da execução de 

ações para o cumprimento de metas estabelecidas no termo de compromisso. 

Parágrafo Único - O apoio técnico e de fomento iniciará na assinatura do termo 

de compromisso com proprietários rurais e o financeiro iniciará após a 

implantação das ações propostas e se estenderá por no mínimo quatro anos. 

Art. 3° – As características das propriedades, as metas e as ações serão 

definidas mediante critérios técnicos e legais com objetivo de incentivar o 

aumento e a manutenção da cobertura florestal, a adoção de práticas agrícolas 

sustentáveis e conservacionista de solo e a implantação de sistemas de 

saneamento ambiental nas propriedades rurais do município. 

Art. 4º - Fica criado, com caráter deliberativo, no âmbito do Projeto XXXX a 

Unidade Gestora do Projeto (UGP). A UGP que tem a responsabilidade de 

definir o estatuto, as metas, cronogramas físico e financeiro, critérios para 

seleção das bacias hidrográficas prioritárias de atuação, indicadores de 

monitoramento das ações, prestação de contas e divulgação das ações do 

Projeto. As cadeiras da UGP deverão ser preenchidas por representantes das 

entidades locais e regionais com as seguintes características: apoio técnico 

(EMATER, Universidades, Empresas de Cooperação), apoio financeiro 

(SANEAGO, ANA, Comitê de Bacias, Prefeitura e outros órgãos da 

administração pública, instituições e empresas privadas), apoio jurídico e legal 

(Ministério Público - MP, Ordem dos Advogados do Brasil – OAB, Agências 
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Reguladoras) e apoio social de mobilização e engajamento (ONGs, 

movimentos sociais, Sindicato de Produtores Rurais);   

Parágrafo único – A responsabilidade da implementação das ações do Projeto 

xxxxx é de competência da Secretaria de Meio Ambiente, Habitação e 

Planejamento Urbano; 

Art. 5º - Fica o município autorizado a firmar convênio com entidades 

governamentais e da sociedade civil com a finalidade de apoio técnico, de 

fomento e financeiro ao Projeto xxxxxxxxxxxxx. 

Art. 6º - A Unidade Gestora do Projeto (UGP) deverá analisar e deliberar sobre 

o projeto técnico elaborado pela Secretaria de Meio Ambiente, Habitação e 

Planejamento Urbano, para implantação deste projeto nas propriedades rurais 

para obtenção do apoio técnico, de fomento e financeiro. 

Art. 7º - Fica a Concessionária Estadual de Saneamento do Estado de Goiás 

(SANEAGO/GO), obrigada a aplicar no mínimo 0,3% de sua receita 

operacional na proteção e preservação ambiental das bacias hidrográficas por 

ela exploradas no município de Anápolis. 

Art. 8º – As despesas com a execução da presente Lei correrão pelas verbas 

próprias consignadas no orçamento em vigor e atreladas ao Fundo Municipal 

de Meio Ambiente sem prejuízo das demais ações e projetos ligados ao Fundo. 

Art. 9º – O Poder Executivo regulamentará esta Lei, mediante Decreto, dentro 

de 90 (noventa) dias, a partir da data de sua publicação. 

Art.10º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Anápolis/GO, aos xx de fevereiro de 2021. 

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Prefeito Municipal 
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PROPOSTA MINUTA DE REGULAMENTAÇÃO LEI xxxxxxxxxxxx2021 

 

Minuta Decreto nº  

De XXXXXXXX. 

“Regulamenta a Lei nºxxxxxxxxxxxxx/2021, 

que cria o Projeto xxxxxxxxx e autoriza o 

executivo a prestar apoio técnico, de 

fomento e financeiro aos proprietários 

rurais e dá outras providências.” 

 

CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer critérios 

técnicos para a implementação do Projeto xxxxxxxxxxxx, conforme determina o artigo 6º da Lei 

Municipal nº xxxx/2021, de xx de fevereiro de 2021; 

CONSIDERANDO que deverão ser observados os princípios 

constitucionais de legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência. 

O Prefeito Municipal de Anápolis/GO, no uso de suas 

atribuições legais 

Decreta: 

Capítulo I 

Do Objeto 

Art. 1° – A Lei Municipal nº xxxx/2021 que cria o Projeto 

xxxxxxxxxxxx, que visa à implantação de ações para a melhoria da qualidade e quantidade das 

águas, da biodiversidade e do clima no município de Anápolis/GO, é regulamentada por este 

Decreto. 

Capítulo II 

Do Projeto 

Art. 2º - O apoio técnico, de fomento e financeiro aos 

proprietários rurais que aderirem ao Projeto xxxxxxx se dará através da execução de ações 

para o cumprimento das seguintes metas: 

I - COBERTURA FLORESTAL 

a) Implantação e manutenção da cobertura florestal nativa das Áreas de Preservação 

Permanente e Reserva Legal, conforme o Cadastro Ambiental Rural (CAR), no mínimo em 20 

% da área total da propriedade. 

b) Cobertura Florestal nativa acima de 25% da área total da propriedade. 

c) Criação de Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN), das áreas da propriedade com 

cobertura florestal nativa, no mínimo em 30% da área total da propriedade. 
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II - AGRICULTURA SUSTENTÁVEL 

a) Adoção de práticas conservacionistas de solo, com a finalidade de abatimento da erosão e 

da sedimentação, uso adequado da água e tratamento adequado dos efluentes e resíduos 

agrícolas. 

b) Práticas agrícolas sustentáveis: Sistema Agro florestal, Pastejo rotacionado, Agricultura 

Orgânica – Práticas vegetativas com florestas nativas. 

III - SANEAMENTO AMBIENTAL 

a) Implantação de Sistema de Saneamento Ambiental com a finalidade de dar tratamento 

adequado ao abastecimento de água e tratamento de efluentes líquidos. 

b) Disposição adequada dos resíduos sólidos das propriedades rurais através da coleta 
seletiva, ou a não geração de resíduos e efluentes domésticos. 

§ 1º - O apoio técnico e de fomento aos proprietários rurais habilitados iniciará após a 

assinatura do termo de compromisso e se estenderá por no mínimo quatro anos. 

§ 2º - O apoio financeiro aos proprietários rurais habilitados iniciará após a assinatura do 

termo de compromisso e se estenderá por no mínimo quatro anos. O valor de referência será 

de até 03 (três) URM (Unidade de Referência Municipal) por hectare (ha) por ano. 

§ 3º - O valor do apoio financeiro levará em consideração o tamanho da propriedade e a 

prática a ser adotada em cada meta estabelecida, conforme anexo I.  

§ 4º – Considera-se proprietário rural habilitado aquele que: 

a) Tenha propriedade rural inserida na sub-bacia hidrográfica trabalhada no projeto. 

b) Tenha propriedade com área igual ou superior a dois hectares. 

Art. 3° - Será realizado o levantamento planimétrico cadastral 

da sub-bacia hidrográfica e elaborada a planta digital do imóvel rural, conforme o CAR, 

indicando a situação atual e situação futura. 

Art. 4º - A escolha das sub-bacias hidrográficas para a 

implantação do Projeto xxxxxxxxxxxxxxx levará em consideração as seguintes características: 

I – A sequência de implantação será das sub-bacias 

contribuintes do sistema de abastecimento da sede de Anápolis/GO. 

II – A implantação das atividades prevista no projeto dentro da 

sub-bacia será realizada nas propriedades rurais de montante para a jusante do sistema 

hídrico, ou seja, das nascentes para a foz do curso d’água. 

Art. 5º - Serão avaliadas as características das propriedades e 

será elaborado o projeto técnico pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Habitação e 

Planejamento Urbano para cada propriedade. As ações e metas que forem definidas farão 

parte do termo de compromisso a ser celebrado entre o proprietário rural e o município de 

Anápolis, com o objetivo de execução das ações e cumprimento das metas. 

Parágrafo único – A Unidade Gestora do Projeto (UGP) deverá 

analisar e deliberar sobre projeto técnico para as propriedades rurais. 
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Capítulo III 

Do Apoio Financeiro 

Art. 6º - A partir da implantação do início das ações do projeto 

executivo, o proprietário rural receberá como forma de apoio financeiro para manutenção da 

propriedade até 03 (três) URM (Unidade de Referência Municipal) por hectare (ha) por ano, 

conforme anexo I, divididos em 12 (doze) parcelas, a serem pagas até o dia 12 (doze) de cada 

mês. 

§ 1º – A Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Habitação e Planejamento Urbano 

elaborará relatório até o dia 30 (trinta) de cada mês de monitoramento, atestando o 

cumprimento das metas estabelecidas. 

§ 2º – O não cumprimento das metas acarretará a interrupção do apoio financeiro.  

§ 3º – A cada reunião a UGP deverá avaliar o desenvolvimento do projeto e o 

cumprimento das metas. 

Capítulo IV 

Disposições Finais 

Art.7º -Fica a CONCESSIONARIA ESTADUAL DE 

SANEAMENTO DO ESTADO DE GOIÁS (SANEAGO/GO) obrigada a repassar do valor de 

0,3% (zero três por cento) da receita operacional do mês para o Projeto. 

 

Art. 8º - As despesas com a execução do presente Decreto 

correrão pelas verbas próprias consignadas no orçamento em vigor atreladas ao Fundo 

Municipal de Meio Ambiente. 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Prefeito Municipal 
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ANEXO I 

PROJETO xxxxxxxx / CRITÉRIOS PARA PSA NAS PROPRIEDADES RURAIS: VALOR 

MÁXIMO POR HECTARE  

 

ÁREA / 

 VALOR 

METAS DE ADEQUAÇÃO AMBIENTAL 

FLORESTAL - 60% AGRICULTURA - 30% SANEAMENTO- 10% 

PEQUENA / 100% 

  3 URM 

MEN       MENOR 20 HA 

 

1,8 

URM 

A- 50% 

0,9 

 

0,9 URM 

a- 50% - 

0,45 RM 

 

0,3 URM 

a- 50% - 

0,15 URM 

B- 25% 

0,45 
 

b- 50% - 

0,45URM 

 

b- 50% - 

0,15 URM 
C- 25% 

0,45 

MÉDIA  /  75% 

2,25 URM 

ENTRE 20 E 40 

1,35 

URM 

A- 50% 

0,675 

 

0,675 URM 

c- 50% - 

d- 0,335 

 

0,225 

URM 

a- 50% - 

0,11 URM 

B- 25% 

= 

0,335 b- 50% - 

0,34 URM 

b- 50% - 

0,115 

URM 
C- 25% 

= 

0,34 

GRANDE / 50% 

1,5 URM 

MAIOR 40 HA 

0,9 

URM 

A- 50 % 

= 

0,45 
 

0,45 URM 

a- 50% - 

0,225 

URM  

0,15 

URM 

a- 50% - 

0,075 

URM 

B -   25% 

0,225 

 

b- 50% - 

0,225 

URM 

 

b- 50% - 

0,075 

URM 

C-    25% = 

0,225 
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ANEXO 2: Diagrama das políticas e instrumentos mobilizados no Plano de Implementação do SAV 

 

 

Fonte: Práxis, 2020. 
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ANEXO 3: Quadro com exemplos de intervenções para integrar o SAV conforme escala territorial. 

Escala Exemplo de tipo de intervenção / estrutura / área verde Locais potenciais em Anápolis/GO 

Supramunicipal 
Área de Proteção Ambiental (APA) e demais UCs e áreas protegidas que abranjam mais de um 

município 
Bacia do rio João Leite 

Municipal 
Área de Proteção Ambiental (APA) e demais UCs Bacia do ribeirão Piancó, bacia do rio Caldas, Parque da Cidade (ou das Antas) 

Corredor verde com APPs e Reservas Legais Todo o território municipal 

Zona rural 

Corredor verde com APPs e Reservas Legais Bacia do ribeirão Piancó, bacia do rio Padre Souza 

Recuperação e preservação de nascentes e fundos de vale Bacia do ribeirão Piancó, bacia do rio Padre Souza, bacia do rio João Leite 

Cinturão verde (greenbelt) Áreas de cultivo agrícola no entorno da zona urbana, com manejo sustentável 

Estrada-parque (parkway) Rodovias e estradas vicinais inseridas em APAs 

Barraginhas para retenção de sedimentos (sabo dam) Linhas de drenagem naturais 

Zona urbana 

Ciclovia e ciclofaixa Áreas planas ou com baixas declividades; vias lindeiras aos parques lineares 

Via mista ou compartilhada Área central e vias lindeiras aos parques lineares 

Via de pedestres Área central 

Pista de caminhada (cooper) Vias lindeiras aos parques lineares 

Via verde Vias lindeiras às APPs de cursos de água 

Parque urbano 
Parques existentes e ELUPs de maior extensão, com cobertura vegetal a ser preservada e ainda sem 

equipamentos instalados 

Canteiro  Vias principais e rotatórias 

Arborização urbana Sistema viário em geral (calçadas e canteiros) 

Recuperação e preservação de nascentes e fundos de vale com usos múltiplos (parque linear) 
Rio das Antas, rio Extrema, córrego dos Correia, córrego Água Fria, córrego Góes, córrego São 

Silvestre 

Bacias de detenção / retenção 
Alto e médio curso rio das Antas, rio Extrema, córrego dos Correia, córrego Água Fria, córrego Góes, 

córrego São Silvestre 

Wetlands construídos Associado aos parques urbanos para tratamento das águas pluviais  

Aterro de RCC Voçorocas ou ravinas a serem reabilitadas 

Bairro / vizinhança 

Praça / ELUP Rotatórias amplas e ELUPs 

Agricultura urbana / Hortas e pomares comunitários 
Espaços urbanos residuais, como faixas de proteção de linhas de transmissão de energia elétrica, 

desde que atendendo às recomendações de segurança da concessionária 

Pequenos wetlands construídos Associados às praças e aos ELUPs para tratamento das águas pluviais 

Pequenas bacias de detenção / retenção Associadas às praças e aos ELUPs 

Valas ou trincheiras de detenção e/ou infiltração Associadas às praças e aos ELUPs, às calçadas e áreas de estacionamento, aos canteiros centrais 

Pavimentos porosos e/ou permeáveis Calçadas, áreas de estacionamento, vias mistas e vias de pedestres 

Lote 

Área permeável vegetada e arborizada (taxa de permeabilidade mínima) Quintais, afastamentos frontais e laterais 

Poço de infiltração Quintais, afastamentos frontais e laterais 

Telhado verde 
Edificações com laje plana impermeabilizada ou com coberturas com declividades de até 5% 

mediante a implantação de compartimentos 

Caixa de captação e uso de águas pluviais Associadas a telhados ou jardins filtrantes 

Caixa de detenção de águas pluviais Associadas a telhados e pisos 

Jardim de chuva Quintais, afastamentos frontais, calçadas 

Fonte: Práxis, 2020. 
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