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APRESENTAÇÃO 

 

  O presente documento tem como objetivo apresentar o Relatório da Leitura Técnica 

que faz parte com o escopo dos serviços contratados, entre o Município de Alto Horizonte, 

Estado de Goiás, e o Instituto de Desenvolvimento Tecnológico do Centro–Oeste – ITCO, 

inscrito no CNPJ-MF sob o número 06.030.675/0001-60, situado a Av. Anhanguera, n° 5.674, 

sala 101, Centro, Goiânia, Estado de Goiás, conforme o contrato n° 17/2020 - ADM  que tem 

por objeto a elaboração do Plano Diretor, da Lei de Uso e Ocupação do Solo (Zoneamento), 

da Lei de Parcelamento do Solo do município de Alto Horizonte. 



 
 
 
 
 

 

xv 

SUMÁRIO 

 

LISTA DE FIGURAS ........................................................................................................................ iv 

LISTA DE QUADROS ..................................................................................................................... xii 

APRESENTAÇÃO .......................................................................................................................... xiv 

SUMÁRIO ....................................................................................................................................xv 

 

1. INTRODUÇÃO ...................................................................................................................... 18 

2. OBJETIVOS .......................................................................................................................... 19 

2.1 Objetivo geral .................................................................................................................................. 19 

2.2 Objetivos específicos ....................................................................................................................... 19 

 

3. ETAPAS ............................................................................................................................... 20 

 

4. METODOLOGIA ................................................................................................................... 21 

4.1 Eixos temáticos ................................................................................................................................ 21 

4.2 Procedimentos Metodológicos ....................................................................................................... 22 

4.3 Meios metodológicos ...................................................................................................................... 23 

 

5. MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE ................................................................................ 24 

5.1 Recursos naturais ............................................................................................................................ 24 

5.1.1 Geologia ....................................................................................................................................... 25 

5.1.2 Geomorfologia .............................................................................................................................. 32 

5.1.3 Pedologia ...................................................................................................................................... 36 

5.2 Recursos hídricos e biodiversidade ................................................................................................. 39 

5.2.1 Biodiversidade .............................................................................................................................. 46 

5.3 Integração e Análise dos Dados dos Recursos Naturais .................................................................. 51 

5.4 Clima ................................................................................................................................................ 57 

5.4.1 Classificação climática .................................................................................................................. 58 

5.4.2 Precipitação e umidade relativa do ar ......................................................................................... 59 

5.4.3 Temperatura ................................................................................................................................. 61 

5.4.4 Insolação / radiação ..................................................................................................................... 61 

5.4.6 Quadro síntese das potencialidades e fragilidades relativas ao clima. ........................................ 62 

5.5 Mapeamento das áreas de risco ..................................................................................................... 62 

5.5.1 Resultados .................................................................................................................................... 67 

5.6 Condições de Vida ........................................................................................................................... 73 

5.6.1 Histórico, localização espacial e aspectos gerais do contexto local ............................................. 73 

5.6.2 Impactos Socioeconômicos da Mineradora Maracá .................................................................... 77 

5.6.3 Dinâmica Demográfica ................................................................................................................. 82 

5.6.5  Dinâmica Econômica ................................................................................................................... 86 

5.6.6  Desigualdades sociais .................................................................................................................. 95 

5.6.7  Desigualdade urbana ................................................................................................................... 98 

5.6.8 Indicadores de qualidade de vida ............................................................................................... 101 



 
 
 
 
 

 

xvi 

5.6.9 Habitação de Interesse Social ..................................................................................................... 111 

5.6.10 Potencialidades e fragilidades em relação às condições de vida ............................................. 114 

5.7 A mineração em Alto Horizonte .................................................................................................... 116 

5.7.1 O Empreendimento ..................................................................................................................... 117 

5.7.2 A legislação mineral vigente....................................................................................................... 118 

5.7.3 O processo da mineração ........................................................................................................... 118 

5.7.4 Lavra ........................................................................................................................................... 119 

5.7.5 Transporte interno ...................................................................................................................... 121 

5.7.6 Beneficiamento ........................................................................................................................... 122 

5.7.7 Pilhas de estéril ........................................................................................................................... 124 

5.7.8 Barragem de rejeitos .................................................................................................................. 126 

5.7.9 Transporte externo ..................................................................................................................... 133 

5.7.10  Potencialidades e fragilidades em relação aos aspectos da exploração mineral ................... 134 

5.8 Saneamento .................................................................................................................................. 136 

5.8.1 Abastecimento de água .............................................................................................................. 137 

5.8.2 Sistema de esgotamento sanitário ............................................................................................. 141 

5.8.3  Sistema de drenagem pluvial .................................................................................................... 144 

5.8.4 Sistema de resíduos sólidos ........................................................................................................ 146 

5.8.5 Cemitérios ................................................................................................................................... 163 

5.8.6  Potencialidades e fragilidades relativas ao saneamento básico ............................................... 174 

 

6. ORDENAMENTO TERRITORIAL URBANO ............................................................................. 175 

6.1. Ocupação do território ................................................................................................................. 176 

6.1.1. Potencialidades e fragilidades em relação à ocupação do território ........................................ 186 

6.2 Morfologia Urbana ........................................................................................................................ 186 

6.2.1. Potencialidades e fragilidades em relação à morfologia urbana .............................................. 188 

6.3 Zoneamento .................................................................................................................................. 188 

6.3.1 Potencialidades e fragilidades em relação ao zoneamento ....................................................... 191 

6.4 Uso e ocupação do solo urbano .................................................................................................... 191 

6.4.1 Potencialidades e fragilidades em relação ao uso e ocupação do solo ...................................... 195 

6.5 Parcelamento do solo .................................................................................................................... 195 

6.5.1 Parcelamento do solo urbano .................................................................................................... 195 

6.5.2 Parcelamento do solo rural ........................................................................................................ 197 

6.5.3 Potencialidades e fragilidades em relação ao parcelamento do solo ........................................ 198 

6.6 Caracterização urbanística ............................................................................................................ 199 

6.6.1 Tipologias urbanas e arquitetônicas .......................................................................................... 199 

6.6.2 Espaços públicos e qualidade de vida ......................................................................................... 204 

6.6.3 Equipamentos urbanos e comunitários ...................................................................................... 212 

6.6.4  Patrimônio artístico, paisagístico, histórico e cultural .............................................................. 222 

6.6.5  Microclimas e conforto ambiental no espaço urbano ............................................................... 223 

6.6.6 Potencialidade e fragilidades em relação à caracterização urbanística .................................... 226 

6.7 Redes de infraestruturas ............................................................................................................. 227 

6.7.1  Infraestrutura de energia elétrica .......................................................................................... 227 

6.7.2  Infraestrutura de telecomunicações .......................................................................................... 229 



 
 
 
 
 

 

xvii 

6.7.3 Aeroporto ................................................................................................................................... 230 

6.7.4 Potencialidades e fragilidades em relação às redes de infraestruturas ..................................... 230 

6.8 Mobilidade e transporte................................................................................................................ 230 

6.8.1 Políticas públicas ........................................................................................................................ 231 

6.8.2 A Mobilidade urbana e os modos de transporte ........................................................................ 231 

6.8.3. Sistema Viário ............................................................................................................................ 234 

6.8.4. Potencialidades e fragilidades em relação à mobilidade e transporte ..................................... 239 

 

7. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E GOVERNANÇA PÚBLICA ............................................................ 241 

7.1 Diagnóstico da Legislação Urbanística de Alto Horizonte ............................................................. 241 

7.1.1 Plano Diretor .............................................................................................................................. 242 

7.1.2  Arcabouço Jurídico de Alto Horizonte – GO ............................................................................... 247 

7.2 Governança e a estrutura institucional do Executivo Municipal .................................................. 256 

7.2.1 Modelo Gerencial ....................................................................................................................... 256 

7.2.2  Modelo Democrático-Participativo ........................................................................................... 258 

7.3 Governança Urbana de Alto Horizonte ......................................................................................... 258 

7.3.1 Estrutura Organizacional de Alto Horizonte ............................................................................... 263 

7.3.2 Da fiscalização ............................................................................................................................ 266 

 

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS .................................................................................................... 268 

 

9. REFERÊNCIAS .................................................................................................................... 272 



 
 
 
 
 

 

18 

1. INTRODUÇÃO 

 

  Um instrumento como o Plano Diretor, segundo estabelece a Constituição brasileira e a Lei 

Federal nº 10.257/2001 (Estatuto da Cidade), apresenta-se como a linha mestra da formulação de 

políticas urbanas que respondam ao desafio de definir, de modo claro e objetivo, os rumos para o 

desenvolvimento estruturado dos municípios a partir de suas realidades específicas. 

  Busca-se, desta forma, a construção do espaço planejado e organizado, com qualidade 

ambiental, desenvolvimento social e oferta de serviços adequados ao pleno desenvolvimento 

sustentável dos municípios em todas as instâncias do território, seja ela urbana ou rural. 

  O processo de construção de um plano diretor, se constitui de etapas planejadas cujo foco 

deve ser o conteúdo final do Plano Diretor do município considerando que: 

 

“o objetivo fundamental do Plano Diretor é estabelecer como a propriedade 
cumprirá sua função social, de forma a garantir o acesso à terra urbanizada e 
regularizada, reconhecer a todos os cidadãos o direito à moradia e aos serviços 
urbanos (BRASIL, 2004).” 
 

  Dentre as etapas planejadas, a da leitura da realidade do município constitui-se na base de 

todo o processo, pois é neste momento que se identifica e se entende a situação do município, suas 

potencialidades, seus problemas, seus conflitos. Ainda há de se considerar que “ler a cidade e o 

município” pressupõe olhares diversos, e não é exclusividade de especialistas. Deve-se ampliar o 

espectro da participação e a comunidade deve fazer parte deste processo (BRASIL, 2005). Assim 

obtém-se as duas leituras: a técnica e a comunitária, as quais devem ser analisadas, comparadas e 

compatibilizadas para se obter o melhor resultado. 

  Em geral, à etapa de leitura da realidade local, consiste no momento do “raio-x” da realidade 

municipal, da identificação de todos os fatores, determinantes e condicionantes do planejamento, 

sejam eles físicos, ambientais, sociais, institucionais e legais, envolvidos no processo. 

  Este documento refere-se ao Relatório da Leitura do Território, onde se apresentam os 

aspectos estudados sob a ótica técnica e científica para, em seguida, analisá-la em relação à leitura 

da comunidade. Ressalta-se que esta última está apresentada em relatório à parte e que suas 

conclusões e indicações serão consideradas na elaboração das etapas posteriores. 



 
 
 
 
 

 

19 

2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral 

 

  O objetivo geral da Leitura e Análise do Território é documentar e analisar as condições 

encontradas em relação aos aspectos, ambientais, socioeconômicos, do ordenamento territorial e 

da situação institucional do Município de Alto Horizonte – GO, com vistas a compreensão destas 

condições, suas potencialidades e fragilidades. 

 

2.2 Objetivos específicos 

   

•  Apresentar o levantamento de dados e informações realizados e as análises diagnósticas que 

contemplaram tanto as áreas urbanas quanto rurais; 

• Apresentar a pesquisa documental e bibliográfica, pesquisa de dados secundários e 

primários, bem como os mapas temáticos relacionados aos diferentes aspectos do 

diagnóstico técnico, de modo a sistematizar e disseminar dados e informações do Município 

de Alto Horizonte; 

• Conhecer as potencialidades e as fragilidades relacionadas aos temas e aspectos abrangidos 

na revisão do Plano Diretor do Município; 

• Contemplar sob olhar técnico a situação encontrada em relação aos temas e aspectos 

abrangidos na revisão do Plano Diretor do Município e de seus impactos nas condições de 

vida da população; 

• Construir uma síntese dos saberes técnico, bem como construir um diálogo entre as 

disciplinas envolvidas, dentro de uma óptica multidisciplinar; 

• Subsidiar a consecução do planejamento urbano e territorial do Município, notadamente nas 

etapas posteriores. 
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3. ETAPAS 

 

  O contrato n° 17/2020-ADM prevê 08 (oito) etapas para a consecução da elaboração do 

Plano Diretor. São elas: 

I – Plano de Trabalho (finalizada); 

II – Leitura técnica (etapa atual); 

III –Leitura comunitária (finalizada); 

IV – Diretrizes e proposições; 

V – Projeto de Lei do Plano Diretor; 

VI – Elaboração do Zoneamento, da Lei de Parcelamento do Solo e da Lei de Uso e Ocupação do Solo; 

VII – Audiência Pública; 

VIII – Publicações e transferência de conhecimento. 
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4.  METODOLOGIA 

 

4.1 Eixos temáticos 

 

  O planejamento urbano e territorial, de uma forma geral, fundamenta-se na interação e 

integração dos aspectos ambientais, socioeconômicos, político-institucionais que compõem o 

território (SANTOS, 2004) e deve se basear em uma visão multidisciplinar e sistêmica. 

  Para a compreensão do todo territorial com seus múltiplos aspectos, a sistematização das 

disciplinas possui dois níveis de informação básicos: o das temáticas e o dos temas. A temática 

constitui-se pelo conjunto que abriga os temas fundamentais os quais, associados, permitem a análise 

integrada. Os temas são os núcleos de dados geradores de uma composição específica de informações, 

podem ainda ser compartimentados em subtemas, caso haja necessidade (SANTOS, 2004). 

  A Leitura e Análise do Território do Município de Alto Horizonte foi realizada a partir do 

agrupamento dos aspectos municipais estudados em três eixos temáticos principais e relacionados 

a cada um deles os temas e subtemas prioritários. São os eixos temáticos: 

 

• Meio ambiente e sustentabilidade; 

• Ordenamento territorial urbano e rural; 

• Governança Pública. 

 

  A Figura 4.1 apresenta a estrutura dos temas abordados na Leitura e Análise do Território em 

relação aos eixos temáticos. 
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Figura 4.1: Eixos temáticos e temas da Leitura e Análise do Território do Município de Alto Horizonte. 
Fonte: ITCO, 2021. 

 

4.2 Procedimentos Metodológicos 

 

De uma forma geral, a Leitura e Análise do Território se estruturou – considerando eixos 

temáticos, temas e subtemas – a partir de bases teórico-conceituais, referendadas pelas 

comunidades científicas e técnicas nacionais e internacionais. 

Vale ressaltar, ainda, que experiências bem-sucedidas em outras localidades e municípios, 

nacionais e internacionais, foram consideradas, auxiliando na definição de parâmetros e critérios de 

análises, adequando-as a realidade local. 

Em seguida da seleção das fontes técnico-cientificas, passou-se à realização do 

levantamento, sistematização e análise de dados – tanto secundários obtidos em fontes oficiais, 

quanto primários1 – mapeamentos, integração e análise dos dados e, por fim a identificação das 

potencialidades e fragilidades encontradas. 

 

1 Serão coletados dados primários na medida em que fizerem necessários. 



 
 
 
 
 

 

23 

 

Figura 4.2: Método para a leitura e análise do território. 
Fonte: ITCO, 2021. 

 

Atualmente, os mapeamentos digitais, nos quais se agregam informações georreferenciadas, 

permitem a realização de integração e interpolação de diferentes temas por meio de SIGs – Sistemas 

de Informações Geográficas. Este foi o método utilizado para apoiar a integração e análise dos dados 

com vistas a elaborar cenários e prognósticos, definir zonas ou territórios, elaborar estratégias de 

ação (SANTOS, 2004). 

A análise e integração dos dados permitiu a identificação das potencialidades e fragilidades 

encontradas no município rebatidas em seu território. Estas foram identificadas, classificadas e 

mensuradas a partir de critérios ambientais, socioeconômicos, de uso e ocupação do solo, 

parâmetros obtidos na bibliografia científica, expertise dos consultores envolvidos no processo. 

 

4.3 Meios metodológicos 

 

Os meios metodológicos utilizados para o processo de leitura e análise do território, 

compreendidos como os métodos básicos de aquisição de dados e informações para a composição 

das leituras por eixos temáticos. Destaca-se como principais, os seguintes meios metodológicos: 

 

• Revisão bibliográfica; 

• Estudos de caso; 

• Levantamento e estruturação de dados secundários; 

• Levantamento e estruturação de dados primários – trabalhos de campo; 

• Reuniões técnicas com setores da Prefeitura; 

• Produção cartográfica; 

• Integração de dados. 

• Análises. 
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5. MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE 

 

  O viés do planejamento urbano e territorial a partir da identificação dos sistemas ambientais 

que dão suporte às atividades humanas ganhou força, no Brasil, a partir da década de 1990, e reflete 

a ampla discussão, em nível mundial sobre desenvolvimento e sustentabilidade, inaugurada a partir 

da década de 1970 (SANTOS, 2004). 

 
[...] a conservação e a preservação dos recursos naturais e o papel do homem 
integrado no meio passaram a ter função muito importante na discussão da 
qualidade de vida da população. (SANTOS, 2004) 

 

  No Brasil, os fundamentos sobre sustentabilidade ambiental foram consolidados na 

Constituição de 1988. 

  Perpassados 50 anos da inauguração oficial, em nível mundial, das discussões sobre meio 

ambiente, sustentabilidade, qualidade de vida, preservação e conservação dos recursos naturais 

como forma de manutenção da vida, ainda se percebe uma ausência de ações, por parte da 

sociedade e do poder público, com vistas ao reconhecimento dos sistemas ambientais naturais no 

suporte à vida e às atividades sociais e econômicas. 

  Mesmo assim, grande parte dos planos diretores municipais apresentam em seus títulos a 

sustentabilidade como premissa, mas sem conseguir rebater esse preceito na prática. 

  Para que seja possível alcançar o melhor arranjo possível entre os pilares da sustentabilidade 

– meio ambiente, sociedade, economia e cultura – propõe-se, para a revisão do Plano Diretor de Alto 

Horizonte, o eixo temático meio ambiente e sustentabilidade, cujos temas e subtemas deverão 

apontar para a identificação das potencialidades e fragilidades e proposição de estratégias que 

permitam a pleno desenvolvimento do município. 

  

5.1 Recursos naturais 

 

   O estado do meio ambiente costuma ser avaliado por temas relacionados aos aspectos 

físicos e bióticos (SANTOS, 2004). Para o presente trabalho optou-se por estudar o tema recursos 

naturais a partir dos subtemas geologia, geomorfologia, pedologia, recursos hídricos, hidrografia, 

bacias hidrográficas, biodiversidade, em especial os fragmentos de vegetação nativa, devido à 

relação de interdependência entre estes aspectos. Sua integração permite inúmeras interpretações 

relacionadas à capacidade ambiental do território frente ao processo de uso e ocupação do solo. 
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  Para a caracterização e descrição dos elementos foram considerados os principais atributos, 

o modo de ocorrências e suas relações. A descrição baseou-se, em duas classes de dados: os dados 

levantados em campo (primários) e os dados que foram obtidos através de estudos realizados por 

órgãos públicos ou trabalhos de referência (secundários).  

  Os dados de campo, ou primários, foram executados considerando áreas de fragilidade 

ambiental ou de importância socioambiental como áreas de captação de água, aterro, erosões e 

cursos d’água. Com o intuito de auxiliar a análise utilizou-se um RPA (drone) DJI Phantom 4 Pro para 

registro fotográfico. Utilizou-se também GPS da marca Garmin modelo GPSMap 62 stc. 

  Em relação aos dados secundários, foi feito um levantamento bibliográfico dos principais 

temas do município de Alto Horizonte e região. Muitos destes dados foram tratados em ambiente 

SIG (Sistema de Informação Geográfica) através dos softwares ArcGis e QGIS para a produção de 

mapas. Os dados geográficos foram acessados através das plataformas do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), Sistema Estadual de Geoinformação do Estado de Goiás (SIEG), Serviço 

Geológico do Brasil (SGB/CPRM), Projeto MapBiomas, Agência Nacional das Águas (ANA) e Ministério 

do meio Ambiente (MMA). 

  Devido a diferentes escalas entre os dados existentes, procurou-se utilizar os de melhor 

representatividade para o município, utilizando-se para isto um recorte dos dados originais para a 

escala de 1:100.000 a 1:10.000, sendo estes dados validados em campo. 

 

5.1.1 Geologia 

 

Com a finalidade de padronizar e analisar a área do município como um todo e devido à 

ausência de informações de cunho geológico-geotécnicos de detalhe para o município utilizou-se 

como base o mapa geológico do Estado de Goiás e Distrito Federal na escala 1:500.000, 

confeccionado pelo convênio CPRM - Serviço Geológico do Brasil e Secretaria de Indústria e Comércio 

do Estado de Goiás - Fundo de Fomento à Mineração - SIC-FUNMINERAL/GO e publicado no ano de 

2008 (Moreira et al. 2008). Portanto, na escala 1:500.000 os condicionantes relevantes para a 

elaboração e execução de obras de infraestrutura não são observáveis. Embora existam as Cartas 

Geológicas das Folhas Campinorte (Oliveira et al. 2007) e Santa Teresinha em escala 1:100.000, a 

cartografia dos litotipos praticamente não tiveram alteração, por isso a escolha do uso do Mapa 

Geológico De Goiás e Distrito Federal ainda é relevante para uma análise de contexto regional. 
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De maneira geral, a geologia do estado de Goiás é formada, sobretudo, por terrenos 

geológicos de duas grandes unidades: Província Tocantins desenvolvida durante o Ciclo Brasiliano 

(Almeida et al. 1981) com idades de 950 Ma a 490 Ma, e as Bacias Sedimentares Fanerozoicas, com 

rochas mais jovens de que 540 Ma (Moreira et al. 2008).  

Os terrenos pertencentes a Província Tocantins no estado de Goiás, podem ser divididos em 

Faixa Araguaia, Faixa Paraguai e Faixa Brasília (Moreira et al. 2008), sendo esta última a que ocupa 

grande parte do estado.  

Segundo Pimentel et al. (2000) a Faixa Brasília, correspondente a um orógeno resultado da 

convergência e colisão de três principais blocos continentais, ocorrido no fim do Neoproterozoicos, 

formados pelo Cráton Amazônico, a oeste, o Cráton do São Francisco/Congo a leste e o bloco do 

Paranapanema a sul, este último atualmente recoberto por rochas fanerozoicas da Bacia do Paraná. 

A região do município de Alto Horizonte encontra-se em sua totalidade no Arco magmático 

de Goiás, que é caracterizada por uma região com diversas ocorrências de recursos minerais, 

principalmente ouro e cobre (Oliveira et al. 2007). Basicamente o Arco Magmático nessa região é 

composta por faixas de rochas supracrustais adicionadas nas sequências Metavulcanossedimentar 

Mara Rosa e Santa Terezinha de Goiás.  

Um total de 12 unidades geológicas e coberturas detrito lateríticas ferruginosas ocorrem no 

município (Figura 5.1), sendo quatro delas pertencentes a Sequência Metavulcanossedimentar Mara 

Rosa, que compõem cerca de 70% do município e estão associadas as mineralizações auríferas. 

  As rochas mais antigas pertencem a Sequência Metavulcanossedimentar Campinorte que se 

dá ao longo do Rio dos Bois no extremo sudeste do município juntamente com a Suíte Pau de Mel e 

são formadas por quartzito, quartzo-mica xisto, clorita-muscovita xisto, granada- clorita-muscovita 

xisto, clorita-biotita-carbonato xisto, muscovita-quartzo xisto e granito respectivamente. 

A Sequência Metavulcanossedimentar Mara Rosa é representada na área por quatro 

subunidades (Unidade 1 a 4) e são caracterizadas por: 

 

• unidade 1 - mica xistos; 

• unidade 2 - xisto aluminoso, clorita xisto; 

• unidade 3- ultramafito, clorita xisto (Figura 2), xisto; 

• unidade 4 -anfibólio xisto, tufo lapíli, metatufo.  
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Figura 5.1: Mapa geológico do município de Alto Horizonte e região com as principais unidades e estruturas 
geológicas 
Fonte: ITCO, 2021. 
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A unidade 1 ocorre na porção central do município e em corpos alongados dentro da unidade 

3 na parte sul, onde também se encontra uma única ocorrência da unidade 4. Já a unidade 2 ocorre 

exclusivamente na porção norte na região da Serra do Faina. Por fim a unidade 3 possui a forma de 

um “v” com abertura mais acentuada compondo desde a porção oeste, sul e sudeste do município. É 

na unidade 3 que está situada em sua totalidade o perímetro urbano. 

Intrudindo a unidade 2 da Sequência Metavulcanossedimentar Mara Rosa tem-se os 

granitoides da unidade Gnaisse tonalíticos. Uma variação desta unidade ocorre no extremo noroeste 

sendo formada ou augen gnaisses. Ainda nessa porção tem-se os clorita-muscovita-quartzo xisto da 

Sequência Metavulcanossedimentar Santa Terezinha de Goiás. 

 

       
Figura 5.2: Afloramento e detalhe de clorita xisto da região oeste no município de Alto Horizonte relacionados 
a unidade 3 do Grupo Mara Rosa. 
Fonte: ITCO, 2021. 

 

Em relação as intrusões mais novas têm-se os metagabros e metadioritos no extremo leste, 

próximo ao Rio dos Bois e os biotita granitos e leucogranitos da Suíte Faina que tem seu principal 

corpo formando a Serra do Faina na porção Norte do município (Figura 5.3), além de uma menor 

ocorrência no lado leste próximo ao Rio dos Bois. Por último, tem-se a Suíte Amarolândia formada 

por metatonalitos, metagabro, metaquartzo diorito no sul e leste do município. 
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Figura 5.3: Afloramento de rochas graníticas da Suíte Faina próximo a BR-080 na região da Serra do Faina 
Fonte: ITCO, 2021. 

 

Encerrando a sequência estratigráfica, ocorrem ainda as coberturas detrito-lateríticas 

ferruginosas (Figura 5.4) com uma extensa faixa de direção NW-SW na região leste do município e os 

depósitos aluvionares ao longo dos rios. 

 

     
Figura 5.4: Coberturas detrito-lateríticas ferruginosas encontradas principalmente na porção oeste do 
município e na zona urbana. 
Fonte: ITCO, 2021. 

 

Em relação a geologia estrutural o município possui extensas zonas de cisalhamento de 

direções NE-SW e NW-SE, inclusive com tectônica compressional, principalmente nos contatos das 

BR-080 

Mineração Maracá 
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unidades das Sequência Metavulcanossedimentares Campinorte, Mara Rosa e Santa Teresinha de 

Goiás com direção preferencial NE-SW e sentido de empurrão de SE para NW. Outra característica 

marcante são os formatos das unidades Gnaisse Tonalítico, formando um sigmoide e a Suíte Faina 

com alongamento do corpo. 

Historicamente a região é conhecida por seu potencial em relação aos recursos minerais, 

principalmente ouro e metais associados, o que faz com que 100% da área do município esteja 

coberta por processos registrados da ANM (Agência Nacional da Mineração) nas mais diversas fases 

que vão desde áreas com autorização de pesquisa até concessão de lavra, sendo o minério de ouro a 

substância mais informada (Figura 5.5, a seguir). O município ainda conta com seis requerimentos de 

lavra garimpeira, sendo cinco para ouro e um para argila e um direito de requerer lavra para granito 

na região da Serra do Faina. 
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Figura 5.5. Mapa de processos minerários da ANM classificados por fase no município de Alto Horizonte. 
Fonte: ITCO, 2021. 
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A Mineração Maracá (Figura 5.6) é sem dúvida o empreendimento de maior destaque desse 

tipo e cobre uma área de mais de 5040 hectares de propriedade da empresa. A Mineração Maracá 

conta com quatro concessões de lavra e três processos em requerimentos de lavra, todos próximos 

ao limite sul e sudoeste da cidade sendo o processo 860595/2009 sobrepondo o perímetro urbano 

na região sudeste. 

 

 
Figura 5.6: Área da Mineração Maracá as margens da GO-347 onde situa-se a barragem e a área de proteção 
(APP) do empreendimento. 
Fonte: ITCO, 2021. 

 

5.1.2 Geomorfologia 

 

Os aspectos geomorfológicos estão profundamente ligados aos litotipos, estruturas e 

eventos tectônicos e se relacionam aos processos climáticos. Regionalmente os basaltos são os 

responsáveis por sustentarem o relevo aplainado da região (Lima et al. 2016).  

Conforme o Mapa Geomorfológico do Estado de Goiás e Distrito Federal (Latrubesse e 

Carvalho 2006) o município de Alto Horizonte é dividido em quatro unidades de relevo (Figura 

5.7) agrupadas em: Superfície Regional de Aplainamento com dissecação fraca [SRAIVC1(fr)] e 

média [SRAIVC1(m)], Morros e Colinas (MC) e Planície Fluvial com Padrão Meandriforme (PFm) 

(Figura 5.8). 
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Figura 5.7. Mapa geomorfológico do município com as principais unidades de relevo. 
Fonte: ITCO, 2021. 
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Figura 5.8. Vista do relevo do município a partir do Rio dos Bois com planície fluvial meandrante (PFm) no 
limite oeste. As porções mais altas são representadas pela Serra do Faina e Morro Redondo classificados como 
relevo de colinas e morros (MC) e as áreas planas representados pela superfície regional de aplainamento 
superficial com dissecação forte [SRAIV(m)] e média [SRAIV (m)]. 

Fonte: ITCO, 2021. 

 

  De modo geral o município é plano com pequenas declividades e formatos colinoso, sendo 

três áreas com destaque no relevo em ordem de tamanho crescente de sul para norte (Figura 5.9). O 

primeiro é um morro logo após o Rio dos Bois com cotas de até 478 m, em seguida tem o morro 

Redondo na porção centro norte do município com altitude em torno de 528 m, por fim no extremo 

norte do município ocorre a Serra do Faina com cerca de 882 m de altitude. Estes três destaques são 

classificados como Relevo de Colinas e Morros (MC).  

A zona urbana situa-se na Superfície Regional de Aplainamento IVC - SRAIVC1(fr) - com cotas 

entre 250 e 400 m, com dissecação fraca, desenvolvida sobre rochas pré-cambrianas e que cobre 

grande parte do município com exceção do extremo noroeste onde a Superfície Regional de 

Aplainamento possui dissecação média - SRAIVC1(m). A altitude média da área urbana situa-se em 

torno de 375 m e apresenta pouca declividade em relação aos vales (Figura 5.10). 

Restrito ao entorno dos Rios dos Bois, principalmente no extremo oeste do município, tem-

se a Planície Fluvial com Padrão Meandriforme (PFm). 
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Figura 5.9. Perfil topográfico com exagero vertical de 3x e direção NW-SE mostrando um aumento dos pontos 
altimétricos de sul para norte. 
Fonte: ITCO, 2021. 

 

 
 

Figura 5.10. Relevo da área urbano com exagero vertical de 4x sem e com imagem de satélite sobreposta. 
Fonte: ITCO, 2021. 

 

Caracterizando uma alteração antrópica no relevo a área da mineração Maracá apresenta 

depressões entorno da mina (cava) e alteamento de barragens e pilhas de estéril. As margens da GO-

347 os alteamentos da barragem ultrapassam os 60 m em declive suave desde NE para NW. 
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5.1.3 Pedologia 

 

Na região do município de Alto Horizonte ocorrem quatro categorias de solo: argissolo, 

latossolo, neossolo e cambissolo (Figura 5.11). O solo predominante é os argissolo que cobre cerca 

de 70% da área, em seguida tem-se o latossolo que ocorre na porção oeste e centro sul do município. 

De forma mais restrita, tem-se o neossolo, predominante em regiões de topografia mais elevada e 

por fim no extremo leste, ocorrem o cambissolo. Localmente é observado gleissolo, geralmente em 

regiões de vales fluviais. A área urbana se encontra em argissolo, porém há diversas ocorrências de 

coberturas detrito-lateríticas de forma isolada. 

A classificação dos solos a seguir adota o Sistema Brasileiro de Classificação de Solos (SiBCS). 

Segundo o Manual técnico de pedologia, IBGE (2015), os argissolos têm como característica 

marcante um aumento de argila do horizonte superficial A para o superficial B. As cores do horizonte 

B variam de acinzentadas a avermelhadas e as do horizonte A são sempre mais escurecidas. A 

profundidade dos solos é variável, mas, em geral são pouco profundos (IBGE 2015). Cobrindo a maior 

parte do município é encontrado o Argissolo Vermelho-Amarelo Distrófico (PVd3), que possui textura 

média argilosa/cascalhenta e porções de laterita (Figura 5.12) desenvolvido sobre a unidade 3 da 

Sequência Metavulcanossedimentar Mara Rosa. 
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Figura 5.11: Mapa de solos do município de Alto Horizonte. 
Fonte: ITCO, 2021. 
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Figura 5.12. Argissolo de coloração avermelhada, cascalhento e com blocos de laterita desenvolvidos sobre a 
unidade 3 da Sequência Meta Metavulcanossedimentar Mara Rosa. 
Fonte: ITCO, 2021. 

 

Os latossolos são solos muito intemperizados, profundos e de boa drenagem. Possuem 

grande homogeneidade de características ao longo do perfil, mineralogia da fração argila 

predominantemente caulinítica ou caulinítica-oxídica e praticamente ausência de minerais primários 

de fácil intemperização. O latossolo presente no município é classificado em Latossolo Vermelho-

Amarelo distrófico (LVd12O) (Figura 5.13) é desenvolvido sobre rochas da Sequência Meta 

Metavulcanossedimentar Mara Rosa. 

 

 
Figura 5.13. Latossolo vermelho amarelo distrófico desenvolvido sobre as 
Sequência Metavulcanossedimentar Mara Rosa. 
Fonte: ITCO, 2021. 
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Neossolos apresentam material orgânico pouco espesso. Não mostram grande mudança em 

relação ao material originário devido à baixa intensidade de atuação dos processos pedogenéticos 

(IBGE 2015). Na região o Neossolo Litólico Eutrófico (Rd6) é desenvolvido principalmente sobre a 

Suíte Faina e apresenta textura média/argilosa. 

Os Cambissolos são solos que apresentam grande variação em relação à profundidade, 

ocorrendo desde rasos a profundos. Apresentam também grande variabilidade em relação as demais 

características. Muitas vezes são pedregosos, cascalhentos (Figura 5.14) e mesmo rochosos (IBGE 

2015). No município o Cambissolo Háplico Tb Eutrófico (Cd) ocorre desenvolvido sobre a Suíte 

Amarolândia e Sequência Metavulcanossedimentar Mara Rosa. 

 

 
Figura 5.14. Cambissolo pouco desenvolvido com blocos de rochas e lateritas. 
Fonte: ITCO, 2021. 

 

5.2 Recursos hídricos e biodiversidade 

 

Os recursos hídricos de uma região (Figura 5.15) são partes essenciais para a manutenção da 

vida e se torna um importante componente na percepção do uso sustentável dos recursos naturais. 

Por estarem relacionados aos demais componentes como relevo, litotipos, tectônica, solos etc. Dessa 

forma aspectos como hidrografia, bacia e aquíferos serão tratados em conjunto neste tópico. 
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Figura 5.15: Mapa dos recursos hídricos com os poços de captação de água. 
Fonte: ITCO, 2021. 
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No estado de Goiás, ocorrem três Regiões Hidrográficas: Tocantins-Araguaia; São Francisco e 

Paraná (ANA 2020). Uma região hidrográfica é definida, segundo Macuzzo (2017) como uma área 

que compreende uma ou mais bacias, ou sub-bacias hidrográficas imediatas e que tenha em comum 

características naturais, sociais e econômicas similares, com o objetivo de orientar o planejamento e 

o gerenciamento dos recursos hídricos. Neste contexto tem-se a bacia Tocantins-Araguaia, onde se 

encontra o município de Alto Horizonte. 

No município, segundo a metodologia de Otto Pfafstetter (Codificação de Bacias 

Hidrográficas pelo método de Otto Pfastetter - ANA), ocorrem 5 bacias hidrográficas de nível 5 

(Figura 16), pertencentes a Região Hidrográfica do Rio dos Boias, são elas: 

 

• Região Hidrográfica Rio dos Bois - Foz Rib. Sta. Maria / Rio Formiga; 

• Região Hidrográfica Rio dos Bois a montante da Foz Rio Pouso Alto; 

• Bacia Hidrográfica Rib. Sta. Maria; 

• Bacia Hidrográfica Rio Formiga; 

• Região Hidrográfica Rio dos Bois - Foz Corr. Taquaruçu / Rio Pouso Alto 

 
O município apresenta um padrão de drenagem retangular com os canais de menor 

hierarquia tendendo a dendrítica (Figura 5.16). A sinuosidade é de rios curvos a mistos com forte 

controle estrutural, principalmente na região centro norte do município. A densidade de canais pode 

ser classificada como média. No geral as drenagens possuem margens com pouca declividade, às 

vezes formando praias e raramente o leito ultrapassa 25 m de largura.  

Não há nenhum corpo d’água que cruza a cidade, sendo todos localizados no entorno da 

zona urbana. Os pontos de drenagens mais próximos constituem drenagens secas servindo apenas 

como escoamento das águas pluviais, como é o caso do parque da Biquinha (Figura 5.17) e a área 

verde onde situa-se a Secretaria de Meio Ambiente. O abastecimento de água de alto horizonte é 

feito exclusivamente por poços tubulares, porém devido a divergência em relação ao número de 

poços cadastrados pela SIEG (Sistema Estadual de Geoinformação), ANA (Agência Nacional das Águas 

e Saneamento Básico) e SANEAGO não foi possível confirmar quais estavam em operação e a real 

existência deles. 
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Figura 5.16: Mapa das bacias hidrográficas do município de Alto Horizonte. 
Fonte: ITCO, 2021. 
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Figura 5.17. Drenagem seca no parque da Biquinha na região noroeste da cidade. O parque conta ainda com 
dois represamentos. 
Fonte: ITCO, 2021. 

 

Entretanto, alguns pontos com água corrente encontram-se bem próximos a área edificada e 

dentro do perímetro urbano como é o caso de dois córregos que formam os afluentes do Córrego 

Mutunzinho na porção sul e sudeste do perímetro urbano. O corpo d'água mais a sul possui dois 

braços cujas nascentes encontram-se do lado leste da GO-556, são corpos d'água rasos, porém 

ambos têm um represamento bem próximo a área das nascentes e boa parte das margens sem 

vegetação arbórea. Este tipo de represamento é bem comum em todo o município e em alguns casos 

chegam a modificar o curso da drenagem. Outra característica é o espalhamento lateral desses 

Parque da Biquinha 

Represas 
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córregos que chegam a gerar áreas úmidas (brejos) de mais de 80 metros de largura. Já o segundo 

córrego, mais a sudeste, tem sua nascente próximo as Avenidas Rio Preto e Rui Barbosa, segue em 

direção ao futuro anel viário e possui dois represamentos, um antes do traçado do anel (Figura 5.18) 

e outro após, próximo a uma chácara.  

Seguindo este curso d'água, a aproximadamente 100 m da chácara tem-se um poço de 

captação de água da SANEAGO (Figura 5.19) em seguida este córrego encontra-se com o anterior, já 

descrito, em uma região brejosa em pastagem (Figura 5.19). 

Relacionados as drenagens o município apresenta poucos problemas de erosão com dois 

registros feitos no perímetro urbano. O primeiro diz respeito a uma erosão que ocorre nos fundos da 

empresa D’Granel (Avenida Rio Preto) (Figura 5.18) onde há um lançamento pluvial e que irá formar 

a córrego “sudeste” descrito anteriormente. O outro ponto refere-se a um vossorocamento próximo 

a GO-347 sentido Amarolândia, ocupa uma área de mais de 9.000 m2 com vegetação no entorno, 

porém muito próximo a edificações e região de pastagens.  

 
 

 
Figura 5.18: Região de nascente com erosão, lançamento de águas pluviais, represamento e poço de captação da 
SANEAGO. 

Fonte: ITCO, 2021. 
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Figura 5.19. Fotos superiores; detalhe dos poços de captação da SANEAGO 19 e 05 respectivamente. Foto 
inferior: Região de captação do poço 05. 
Fonte: ITCO, 2021. 

 

Em relação aos sistemas de aquífero, o município conta com o Sistema de Aquífero Cristalino 

Noroeste (SACNW) e Sistema de Aquífero Serra da Messa (SASM) (Figura 5.20), ambos no domínio 

fraturado. Estes dois sistemas podem ser subdivididos em seis litologias principais:  

 

• SACNW - xisto, anfibolito, metatufo máfico a félsico; latossolo, cascalho; 

anfibolito(af); metavulcanica félsica, xisto. 

• SASM - alcaligranito, tonalito; biotita gnaisse. 
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  No perímetro urbano predomina o SACNW com os grupos litológicos latossolo, cascalho e 

grupo do xisto, anfibolito, metatufo máfico a félsico. O primeiro grupo ocorre em outras áreas pelo 

município em formas ameboides inseridas no segundo grupo, inclusive na área da Mineração 

Maracá. Os poços tubulares da SANEAGO que abastecem a cidade encontram-se em sua maioria no 

primeiro grupo (Figura 5.20, a seguir). 

 

5.2.1 Biodiversidade 

 

A biodiversidade diz respeito a variabilidade de espécies de seres vivos de todas as origens, 

portanto para fins de simplificação, será adotado para este trabalho as regiões destinadas à 

preservação ambiental ou que contenham áreas preservadas e que cumprem o papel de refúgio para 

diversas espécies, principalmente aquelas de vegetação nativa. Também serão abordadas neste 

tópico o uso e ocupação do solo. 

As classificações utilizadas neste trabalho baseiam-se no Manual Técnico da Vegetação 

Brasileira (IBGE, 2012) e as descrições das classes de vegetação são oriundas dos dados do Projeto 

RADAM Brasil consultados no site do IBGE. 

As áreas de proteção ou conservação ambiental visam de forma geral, manter a preservação 

e a restauração da diversidade dos ecossistemas naturais (Brasil 2019), possibilitando preservar os 

recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de 

fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas como é o caso das 

áreas de Proteção Permanentes (APP’s) previstas na Lei n.º 12.651 de 25 de maio de 2012. Áreas com 

características específicas tornam-se regiões essenciais para conservação de recursos hídricos, fauna 

e flora ou até mesmo tradições culturais de uma população. 

O município de Alto Horizonte possui na porção norte uma área proteção ambiental (APA) 

crida pelo decreto n° 179/2018 de 16 de maio de 2018 denominada APA do Fanha (Figura 21) com 

área aproximada de 1580 hectares e vegetação predominante de Savana arborizada sem floresta de 

galeria (SAS), que também ocorre no entorno do Morro Redondo. Já a Savana arborizada com 

floresta de galeria apresenta-se em forma de manchas ao longo do município (Figura 5.21) com 

predomínio na porção norte e em torno das principais drenagens. A porção deste tipo de vegetação 

que consta próximo ao sul da mina da Mineração Maracá foi suprimida. As demais regiões são 

predominantemente compostas por área de pastagens (pecuária). 
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Figura 5.20: Mapa dos sistemas de aquíferos do município de Alto Horizonte. 
Fonte: ITCO, 2021. 
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Figura 5.21: Mapa de vegetação e Unidade de Conservação do município de Alto Horizonte. 
Fonte: ITCO, 2021. 
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Em relação ao uso e ocupação do solo, de acordo com o Manual Técnico de Uso da Terra 

(IBGE, 2013), os conceitos e a evolução do entendimento da ocupação e cobertura do solo são 

amplamente discutidos pelos autores, trazendo uma compilação de conceitos tradicionais e inclusão 

de novos termos, juntamente com um detalhamento da metodologia para levantamento, descrição e 

interpretação das informações referentes ao uso da Terra. 

Os dados apresentados para o uso e ocupação do solo são provenientes do projeto de 

Mapeamento Anual da Cobertura e Uso do Solo no Brasil MapBiomas – Coleção 5. 

De acordo com dados do Projeto MapBiomas para uma análise do ano de 2019 (Figura 5.22, 

a seguir), o município de Alto Horizonte apresentava a seguinte distribuição de classes de usos do 

solo e área ocupada, conforme a Tabela 5.1. 

 

Tabela 5.1: Área em hectares do uso e ocupação do solo de Alto Horizonte 

Classes Área em hectares 

Formação Florestal 3214,04 

Formação Savânica 11936,86 

Formação Campestre 166,85 

Pastagem  31702,14 

Cana 0,12 

Infraestrutura Urbana 178,4 

Outras áreas não vegetadas 1051,66 

Mineração 755,02 

Rio, Lago e Oceano  410,52 

Soja 339,31 

Outras Lavouras Temporárias 611,91 
Fonte: ITCO, 2021. 
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Figura 5.22: Mapa de uso e ocupação do solo segundo MapBiomas para o ano de 2019. 
Fonte: ITCO, 2021. 
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Portanto, observa-se no município de Alto Horizonte a predominância de pastagem (63%), 

formação savânica (24%), formação florestal (6%), outras áreas não vegetadas (2%), mineração (2%), 

soja (1%), outras lavouras temporárias (1%), rio, lagos e oceano (1%). O restante, infraestrutura 

urbana, formação campestre e cana aparecem com menos de 1% cada (Figura 5.23). 

 

 
Figura 5.23. Gráfico com as classes de uso e ocupação do solo do município de Alto Horizonte. 
Fonte: ITCO, 2021. 

 

5.3 Integração e Análise dos Dados dos Recursos Naturais 

 

Com intuito de integrar os diversos aspectos presentes no município de Alto Horizonte, 

elaborou-se uma análise dos pontos mais pertinentes que nortearão futuras intervenções no meio 

físico e para um melhor uso e aproveitamento dos recursos naturais. 

A partir dos dados de geologia, geomorfologia, solos, recursos hídricos, usos e ocupação do 

solo entre outros foi possível obter algumas análises específicas para o município. 

A área urbana situa-se totalmente dentro da Sequência Metavulcanossedimentar Mara Rosa 

unidade 3 com desenvolvimento de cobertura detrito lateríticas e argissolos. O eixo principal de 

desenvolvimento da cidade situa-se em um divisor de água local (alto topográfico) tanto no sentido E-W 

quanto no sentido N-S não apresentando nenhum curso d’água dentro da área edificada (Figura 5.24). 
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A topografia da cidade é bastante plana com poucas variações, sendo a região do anel viário 

umas das com menores altitudes, porém sem muita diferença em relação as zonas periféricas da 

área urbana. 

 

 

 
Figura 5.24: Perfis topográficos da área urbana em duas direções (E-W e N-S) com exagero vertical de 3x 
mostrando diferenças de altimétricas em torno de 20 m. 
Fonte: ITCO, 2021. 

 

Os recursos hídricos merecem atenção uma vez que o município possui escassez de água, 

principalmente na região urbana que tem seu abastecimento exclusivamente por poços tubulares. 

No entanto, a malha hídrica municipal apesar de ser caracterizada com uma densidade média de 

canais, os cursos d’água encontram-se mal preservados, principalmente no que diz respeito a 

preservação de área vegetada ao longo das drenagens, com excessos de mini barramentos (Figura 

5.25) e modificações nos canais (Figura 5.26). É possível notar em diversas regiões, drenagens que 

não possuem vegetação natural em seu entorno o que ao longo dos anos vem causando um 
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assoreamento acentuado e provocando um alargamento das águas superficiais ocasionando área 

úmidas e leitos cada vez mais rasos. Um exemplo deste fenômeno ocorre no córrego atrás da 

Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) onde houve estreitamento do curso d’água e aumento de 

área úmida, além de retificação do canal, ou seja, tornando-o retilíneo (Figura 5.26). 

 

 

• Data 12/03 /2021 

• Total de mini-barramento: 5 

• Estado da vegetação nativa: regular 

• Área urbana: ocupado 

 

 

• Data 22/07/2020 

• Total de mini-barramento: 5 

• Estado da vegetação nativa: crítico 

• Área urbana: próximo 

 

 

• Data 24/10/2003 

• Total de mini-barramento: 0 

• Estado da vegetação nativa: crítico 

• Área urbana: afastada 

 

Figura 5.25: Imagens de satélites para os anos de 2021, 2020 e 2003 comparando a quantidades de mini 
barramentos, vegetação e área urbana na região NW de Alto Horizonte. 
Fonte: ITCO, 2021. 
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Em relação aos poços tubulares e águas subterrâneas, tanto a cidade quanto a região da 

mina da Mineração Maracá, encontram-se no mesmo tipo litológico (latossolo e cascalho) do sistema 

de aquífero Serra da Mesa, porém com os dados obtidos não é possível fazer uma correlação da 

influência desses aquíferos no abastecimento urbano. Contudo, não foi observado no município 

métodos de monitoramento de uso das águas subterrâneas pelo poder público municipal como 

piezômetros instalados em pontos específicos ou controle da quantidade de poços tubulares 

instalados no município. 

 

  
Figura 5.26: Imagem de satélite de 2021 e 2003 mostrando modificações ao longo do curso d’água, 
assoreamento e aumento de área úmida. 
Fonte: ITCO, 2021. 
 

O local destinado à disposição de resíduos sólidos, o aterro sanitário (Figura 5.27), situa-se ao 

norte do perímetro urbano, em região de argissolo em região de meia encosta com declividade para 

leste a aproximadamente 470 metros do Córrego Extrema. Encontra-se circundada por vegetação 

nativa a sul e por uma ocupação irregular a norte. Em relação ao sistema de aquífero, situa-se no 

mesmo aquífero da área urbana, Serra da Mesa, porém em litologias diferentes (xisto, anfibolito, 

metatufo máfico a félsico). 

A estação de ETE localiza-se a norte da área urbana na mesma região (solo e aquífero) do 

aterro sanitário (670 m a sul) e cerca de 130 m de um afluente do Córrego Extrema, que separa os 

dois empreendimentos. A instalação da ETE é relativamente recente se dá em meio a pastagens. 

A cidade possui um único cemitério de aproximadamente 4.600 m2 na porção NE da área 

urbana. Está edificado em argissolo, no sistema de aquífero Serra da Mesa (litologia - latossolo e 

cascalho) e a aproximadamente 270 m de um afluente do Córrego Extrema. Observa-se ainda, área 

destinada a agricultura (milho e melancia) entre o curso d’água e o cemitério (Figura 5.28). 
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Figura 5.27. Vista geral do aterro sanitário coma ETE ao fundo do lado esquerdo e o Parque das Araras ao 
centro e lado direito. 
Fonte: ITCO, 2021. 

 

 

Cemitério Área de plantio 

Curso d’água 
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Figura 5.28. Localização do cemitério e área do entorno com curso d’água a aproximadamente 270 m e área de 
plantio. 
Fonte: ITCO, 2021. 

 

Por se tratar de uma região com muitas ocorrências de recursos minerais, o município possui 

diversos processos minerários em fases adiantadas de exploração. Destaque-se a mina da Mineração 

Maracá situada a aproximadamente 3 km da área urbana na porção SW do município com área 

quatro vezes maior que a área urbana. Ainda sobre esta empresa, tem-se um processo em fase de 

concessão de lavra a SE do perímetro urbano com distância aproximada de 1,3 km do eixo principal 

do polígono do processo ANM. Vale ressaltar a existência de diversos processos em diferentes fases 

destacando-se os requerimentos de lavra garimpeira e de granito próximo a APA do Fanha. 

Portanto, de maneira geral, o município de Alto Horizonte tem grandes potencialidades, e ao 

mesmo tempo fragilidades, principalmente, ao uso dos recursos hídricos, uma vez que a mineração e 

a agropecuária podem interferir na disponibilidade deste recurso. Também, nota-se uma ausência de 

preservação das regiões relacionadas a estes recursos, uma vez que áreas de preservação 

permanente (florestas naturais) se tornam cada vez menores principalmente no entorno da área 

urbana dificultando a recarga dos aquíferos. 
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Quadro 5.1: Síntese das potencialidades e fragilidades relativas aos recursos naturais 

Subtemas Potencialidades Fragilidades 

Geologia 
Região com potencial para recursos 

minerais. 

Degradação do meio ambiente e 
passivos ambientas oriundos da 

atividade minerária. 

Geomorfologia 

Pouca probabilidade de áreas de risco 
(alagamento, deslizamentos): 

Abundantes áreas de pastagens: 
Contraste de áreas de elevação topográfica 
(serras) propícias a atividades ecoturísticas 

e espertes em áreas de conservação 
ambiental. 

Lançamentos de águas pluviais 
inadequadas causando erosão. 

Pedologia Predominância de um único tipo de solo. 
Não adequado a agricultura sendo 

necessário correções no solo, 
facilidade de lixiviação. 

Recursos hídricos 
(Hidrografia Bacias 

hidrográficas) 

Rios maiores com formação de praias e 
fácil acesso (lazer). 

Vegetação do entorno das 
drenagens degradada, 

assoreamento, represamentos 
contínuos. 

Biodiversidade 
Áreas verdes densas preservadas com 
potencial de ecoturismo e esporte de 

aventura. 
Falta de corredores ecológicos. 

 

 

5.4 Clima 

 

A abordagem do clima nos processos de planejamento urbano é rara. Isto ocorre devido à 

complexidade das variáveis que compõem o clima, pela inexistência de estações completas em 

grande parte das regiões e pela ausência das séries históricas devido à descontinuidade de dados 

coletados nas estações meteorológicas em diferentes séries temporais (SANTOS, 2004). 

Mesmo assim, um planejamento não deve eximir-se de abordar este tema frente a sua 

relevância para a definição de temporalidades de determinadas atividades econômicas, tanto 

urbanas quanto rurais, a consideração de seus componentes, como ventos predominantes (direção, 

intensidade e velocidade) na dispersão de contaminantes, polinização, produção de energia, 

prejuízos às construções etc. 

A proposta para o presente estudo é a realização da classificação no nível do macroclima e 

mesoclima regional, a partir de dados secundários e estudos climáticos existentes para o estado de 

Goiás. Como subtemas prioritários propõe-se: classificação climática; precipitação; temperatura; 

umidade relativa do ar. 
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5.4.1 Classificação climática 

 

Nimer (1989) considera que o clima é um fenômeno dinâmico influenciado por fatores 

geográficos (relevo e latitude) que levam à diversificação térmica e por mecanismos atmosféricos 

que asseguram uma homogeneidade climática da região. Ou seja, “os fatores climáticos estáticos tais 

como o relevo, agem sobre o clima de determinada região em interação com os sistemas regionais 

de circulação atmosférica” (NIMER, 1989). 

De forma geral, Nimer (1989) afirma que clima região Centro-Oeste do Brasil é caracterizado 

por invernos secos e verões chuvosos. Alto Horizonte, segundo classificação climática de Köppen-

Geiger (1918), é caracterizado clima tropical com estação de seca no inverno (Aw), ilustrado na 

Figura 5.29.  

 

 

Figura 5.29: Classificação climática de Köppen-Geiger para o Estado de Goiás. 
Fonte: CARDOSO; MARCUZZO; BARROS, 2014. 
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Para a análise das condições climáticas de Alto Horizonte deve ser realizado o estudo dos 

diversos sistemas de circulação que atuam sobre essa região. A condição de estabilidade na região 

está constantemente sujeita a mudanças bruscas, devido a diferentes sistemas de circulação ou 

correntes perturbadas. Destacam-se três principais (Figura 5.30) que são: “a) Sistema de correntes 

perturbadas de Oeste – da linha de instabilidades tropicais (IT); b) Sistema de correntes perturbadas 

do Norte – da convergência intertropical (CIT); c) Sistema de correntes perturbadas do Sul – do 

anticiclone polar e frente polar (FP)” (NIMER, 1989). 

 

 

Figura 5.30: Sistema de Circulação Atmosférica Perturbada na Região Centro-Oeste. 
Fonte: NIMER, 1989. 

  

5.4.2 Precipitação e umidade relativa do ar 

 

Como visto anteriormente as variações do relevo e a circulação atmosférica influenciam na 

pluviosidade e na distribuição espacial da temperatura.  Como Alto Horizonte não conta com 

estação, para esta caracterização utilizou-se dados da estação meteorológica identificada como 

Goianésia (83350) referente a série histórica das Normais Climatológicos de 30 anos (1981 a 2010) 

disponibilizadas pelo Instituto Nacional de Meteorologia – INMET. 

Como pode-se observar na Figura 5.31, os maiores índices pluviométricos ocorrem nos 

meses de novembro a março, destaca-se o mês de dezembro com a maior precipitação acumulada 

(297 mm), o período seco vai de abril a outubro, época em que a precipitação média dos meses 

menos chuvosos (junho a agosto) fica abaixo de 6 mm.  
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Figura 5.31: Precipitação média mensal referente ao período de 1981 a 2010. 

Fonte: INMET, 2020. 

 
  A umidade relativa do ar acompanha a variação sazonal da precipitação. A umidade relativa 

do ar apresenta uma variação sazonal significativa, chegando a valores extremamente baixos no 

período seco. No período das chuvas (dezembro a março) os índices de umidade se elevam chegando 

a índices superiores a 75%. Nos meses mais secos são registrados os valores mais baixos de umidade 

relativa do ar entre 46 a 52%. 

 

   
Figura 5.32: Umidade relativa média (%) referente ao período de 1981 a 2010. 
Fonte: INMET, 2020 
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5.4.3 Temperatura  

 

A Figura 5.33 mostra a variação média da temperatura, o período de temperaturas mais 

elevadas ocorre nos meses de setembro a novembro, quando a temperatura média máxima chega a 

32,9 °C. Nos meses de junho e julho ocorrem às temperaturas mais baixas, com temperatura média 

mínima 17,8 °C. 

 

 
Figura 5.33: Temperaturas média, mínimas e máximas. 
Fonte: INMET, 2020 

 

5.4.4 Insolação / radiação 

 

A insolação constitui-se como um parâmetro fundamental para a tipologia climática é 

importante para estudos agrometeorológicos e na previsão de produtividade agrícola. É a radiação 

solar recebida pela Terra, e sua medição representa a quantidades de horas de brilho solar que uma 

superfície recebeu (PORFIRIO et al., 2011). 

Normalmente, o período mais seco e com menor nebulosidade apresenta os maiores índices 

de insolação, pois as nuvens impedem que a insolação direta chegue na superfície. Sendo assim, os 

meses com maior índice pluviométrico recebem menor quantidade horas de insolação direta, como 
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observado na Figura 5.34. Os meses com maior tempo de insolação são os meses de julho (281 h) e 

agosto (274,8), devido à baixa precipitação e consequentemente a menor nebulosidade. 

 

 
Figura 5.34: Média mensal da insolação em horas. 
Fonte: INMET, 2020. 

 

 

5.4.6 Quadro síntese das potencialidades e fragilidades relativas ao clima. 

 

Quadro 5.2: Síntese das potencialidades e fragilidades em relação ao clima 

Subtemas Potencialidades Fragilidades 

Classificação climática Período de seca e chuva bem definidos  

Precipitação  Períodos de estiagem prolongada 

Temperatura 
Temperaturas sem grandes variações 

bruscas; 
 

Umidade relativa do ar  Baixa umidade relativa 

 

5.5 Mapeamento das áreas de risco 

 

Para a elaboração da carta de risco de Alto Horizonte, inicialmente foi elaborado o 

mapeamento do risco de perda de solos, utilizando a equação universal de perda de solos EUPS, 

proposta por Wischmeier e Smith (1978) (Equação 1). 
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A = R x K x LS x C x P           (1) 

 
onde, A = estimativa da perda média anual de solo (ton ha-1ano-1); P = erosividade da precipitação e 
do escoamento superficial (MJ mm ha-1 ano-1); K = fator de erodibilidade dos solos (ton ha MJ-1 mm-

1); LS = comprimento de rampa (adimensional) C = fator de cobertura e manejo da cultura no local 
(adimensional); P = fator de prática agrícola utilizada (adimensional). 

 

O valor da Erosividade da Precipitação (R) foi calculado utilizando registros contínuos da série 

histórica de precipitação pluviométrica (milímetros por dia) disponibilizada por pelo satélite “Tropical 

Rainfall Measuring Mission” (TRMM). O qual é satisfatório com relação ao grau de confiabilidade 

(NOBREGA et al., 2008). Apresentando-se aplicável em estudos direcionados para fins hidrológicos, 

principalmente no Brasil (COLLISCHON et al., 2007; NÓBREGA et al., 2008). A erosividade é obtida a 

partir da aplicação da equação 2. 

 

               (2) 

 
sendo que: 

                        (3) 

 
onde: 

 

EI30 é a média mensal do índice de erosividade; 
r é a média mensal da precipitação; 
P é a média anual da precipitação;  
i é o índice de meses; e 
R é a erosividade. 

 

Buscou-se trabalhar neste estudo com estimativas de precipitações acumuladas diárias, com 

resolução de 0,25 x 0,25 graus, para todo o ano de 2019, pois são os dados disponíveis mais 

recentes.  

Os valores de erodibilidade do solo K foram obtidos por meio de dados da literatura 

proposto por Silva e Alvares (2005), conforme tabela 5.2. Os autores dessa pesquisa realizaram a 

compilação de informações de diversos trabalhos científicos para a estruturação de um banco de 

dados e determinação dos valores médios (médias aritméticas)  de erodibilidade  para cada classe de 

solo.  
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Tabela 5.2: Valores de Erodibilidade para classes de solo 

Grandes Grupos de Solos Erodibilidade em (ton h MJ-1 mm-1) 

Argissolos 0,0425 

Cambissolos 0,0508 

Latossolo 0,0162 

Neossolos 0,0351 
Fonte: Silva e Alvares (2005) 

 

O fator comprimento de rampa (LS) foi determinado a partir do processamento dos dados 

altimétricos obtidos juntos a NASA/EARTHDATA (ANDRADE, 2017). Posteriormente, trabalhou-se 

com o modelo proposto Moore e Burch (1986), utilizado por Shiferaw (2011) e Silva (2014) para a 

estimativa do fator LS da EUPS, com a fórmula apresentada na Equação 4.  

      

                          (4) 

 

Para a determinação do uso e ocupação do solo do município de Alto Horizonte,  foi elaborado 

um mapa de uso do solo  a partir do processamento de imagens obtidas pelo sensor WPM, que está 

instalado a bordo do satélite CBERS-4A, com resolução espacial de 2 metros. 

Em seguida, foi aplicada a metodologia proposta por Baptista (2003), na qual são 

correlacionadas as classes de uso e ocupação de solo com as variáveis C e P integradas, tornando-se CP. 

Nesta integração foi adotado 1 para o valor constante de P (práticas conservacionistas), por ser a pior 

situação quanto às perdas de solo em função das práticas conservacionistas (VALLE JUNIOR, 2008). 

Aos vários usos e coberturas dos solos, foram correlacionados os valores das classes identificadas 

com os valores pré-determinados na metodologia adotada por Baptista (2003) (Tabela 5.3). 

 

Tabela 5.3: Valores de CP para classes de uso e ocupação do solo 

Uso e ocupação do solo CP 

Área Urbana e Mineração 0,0 

Agricultura e Solo Exposto 0,12 

Pastagem 0,055 

Formação Campestre 0,0005 

Formação Savânica 0,0007 

Formação Florestal 0,00004 
Fonte: Baptista (2003)  
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Todos os termos da equação universal da perda de solos, anteriormente descritos, foram 

mapeados para toda a área geográfica do município de Alto Horizonte, sendo portanto produzidos 

um mapa de erosividade (fator R), um mapa de erodibilidade dos solos (fator K), um mapa de 

comprimento de rampa (fator LS) e um mapa de classes de uso e ocupação do solo, combinado com 

práticas conservacionistas (fator CP). Esses mapas foram armazenados digitalmente em estrutura 

matricial, com resolução espacial de 30 metros. Em seguida, por meio de ferramentas 

computacionais de algebra de mapas, realizou-se a multiplicação de todos os termos da EUPS. 

Foi então obtido o mapa de risco de perda de solos para todo o município de Alto Horizonte, 

no qual cada célula, com resolução espacial de 30 metros, tem um valor de perda de solo calculado, 

em toneladas por hectare por ano.  

Os valores obtidos foram classificados de acordo com os níveis de susceptibilidade a erosão 

proposta por Perovic´ et al, (2013), conforme pode ser observado na Tabela 5.4, no qual possibilitou 

também avaliar os resultados obtidos de perda de solo com susceptibilidade à erosão. 

 
Tabela 5.4: Susceptibilidade Erosiva a partir da EUPS 

Susceptibilidade Erosiva ton.ha-1.ano-1 

Fraca 0 - 5 

Moderada 5 - 10 

Alta 10 - 20 

Muito Alta 20 - 40 

Severa 40 - 80 

Muito Severa >80 
Fonte:  

 

  O mapeamento de áreas alagáveis e/ou inundáveis, foi elaborado a partir do mapeamento 

do índice de umidade topográfica (equação 5), que caracteriza  as  zonas  de  saturação  de  água 

superficial e o conteúdo de água nos solos (Alves, 2008).  Este índice toma como base o modelo  

numérico  do  terreno  o  qual  tem  sido  bastante  usado  para  a  predição  da  matéria orgânica do 

solo, pois estima um balanço entre acúmulo de água e condições de drenagem em escala local (PEI,  

et al., 2010, HANCOCK et al., 2010). 

 

                 (5) 

 

onde: IUT é o mapa do índice de umidade topográfica (adimensional), Acc é o mapa de acumulação 
de fluxo hídrico (adimensional) e  é a declividade do terreno. 
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  De posse do mapa do índice de umidade topográfica para todo o município de Goianápolis, o 

mesmo foi classificado em cinco categorias de risco, sendo elas: muito alto, alto, médio, baixo e 

muito baixo. Os locais de riscos muito alto e alto, são aqueles próximos da rede de drenagem e 

também onde o relevo tem forma convexa, e, portanto, susceptível a acumulação da água. 

  Os locais de altos índices de umidade topográfica, conforme o uso do solo, podem expor as 

águas superficiais e também subterrâneas a contaminação. Portanto, por meio da integração 

espacial entre o mapa de índice de umidade topográfica e o mapa de vegetação nativa 

remanescente, foi possível elaborar o mapa de risco de perda da qualidade dos recursos hídricos. 

  O outro risco mapeado no município de Alto Horizonte, foi o risco de ocorrência de 

queimadas e incêndios florestais. Apesar das queimadas legais serem autorizadas por órgãos 

ambientais competentes, é uma atividade de risco, que pode levar ao descontrole, se tornando 

incêndio. As queimadas e incêndios pode trazer prejuízos para a qualidade do ar e conforto 

ambiental nas áreas urbanas, podem prejudir a visibilidade nas estradas, podem comprometer as 

redes de transmissão e de distribuição de energia elétrica, além de colocar em risco áreas cobertas 

por vegetação nativa em áreas de preservação permanente, áreas de reserva legal, e áreas com 

cobertura vegetal nativa em outros processos de preservação ou conservação.  

  O mapeamento de risco de queimadas e incêndios foi realizada por meio de análise espacial 

de densidade de ocorrência de focos de calor, mapeados pelos sensores MODIS (Moderate 

Resolution Imaging Spectroradiometer), instalados a bordo dos satélites Terra e Aqua. Os dados de 

áreas queimadas foram obtidos a partir do Fire Global Dataset (FIRMS), elaborado pela NASA  (Davis, 

Ilavajhala, Wong & Justice; 2009). 

Foram consideradas áreas queimadas mapeadas diariamente e agrupadas anualmente, entre 

os anos de 2000 e 2020. De posse das áreas queimadas mapeadas, foi realizada a análise espacial de 

ocorrência e ocorrência de eventos de fogo, sendo consideradas cinco categorias de risco de 

ocorrência e recorrência de queimadas e incêndios. Esse mapa foi utilizado na avaliação do risco em 

relação a rodovias e linhas de transmissão de energia elétrica. 

Finalmente, foi elaborada a análise de proximidade de riscos de acidentes devido 

proximidade das atividades de mineração que ocorrem no município. Para isso, foi mapeada uma 

área de 500 metros ao redor das atividades de mineração, devido a riscos de explosões, 

desmoronamentos, lançamento de materiais, rompimento de barragens e outros. 

  De posse de todos os mapeamentos de risco, de perda de solos, de inundações e 

alagamentos, de risco de perda da qualidade dos recursos hídricos, de risco de queimadas e 
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incêndios, foi realizada a integração espacial de todos os mapas a fim de se construir o mapa síntese 

de riscos do município de Alto Horizonte. 

  

5.5.1 Resultados  

 

  O mapeamento de riscos de perda de solos do município de Alto Horizonte, evidenciou que a 

maior parte do município possui susceptibilidade erosiva fraca ou moderada (Figura 5.35). No 

entanto, há algumas localidades no município que merecem atenção, pois apresenta susceptibilidade 

erosiva variando de muito alta a muito severa. Há algumas áreas nas porções norte e central do 

município, há algumas áreas na porção sul do município, mas nesse caso estão associadas a área de 

mineração. 
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Figura 5.35: Susceptibilidade erosiva do município de Alto Horizonte 
Fonte: ITCO, 2021. 
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  As áreas inundáveis no município de Alto Horizonte estão localizadas ao longo da rede de 

drenagem. Nas proximidades da sede do município, e portanto das áreas urbanizadas, não há 

ocorrência de áreas com possibilidades de inundação ou alagamento (Figura 5.36). 
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Figura 5.36: Mapa do potencial de inundação e alagamento 
Fonte: ITCO, 2021. 

 

  Os locais de alto índice de umidade topográfica também são os locais de maior acessibilidade 

aos corpos hídricos e ao lençol freático superior. A minimização de risco de perda da qualidade 

desses recursos hídricos ocorre com a presença de vegetação nativa, conforme se pode observar na 

Figura 5.37. 
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Figura 5.37: Mapa de risco de perda da qualidade de recursos hídricos 
Fonte: ITCO, 2021. 

 

  As áreas de vegetação nativa além de evidenciar que as áreas inundáveis e alagáveis estão 

protegidas, ainda mostram a quantidade dessas áreas que não estão em uso, atenuando, portanto, 

os riscos decorrentes de inundações e alagamentos. 

  Em relação ao risco de ocorrência de fogo, há algumas ocorrências de risco muito alto, mas 

com poucas ocorrências de rodovias e linhas de transmissão de energia elétricas nesses locais. Nas 

proximidades da área urbana o risco de ocorrência de fogo baixo ou médio (Figura 5.38).  

 



 
 
 
 
 

 

70 

!.

!.

!(

!(

Alto
Horizonte

Nova Iguaçu
de Goiás

Rasto
Bandeira

Amarolândia

49°20'W49°25'W49°30'W49°35'W

1
4

°5
'S

1
4

°1
0

'S
1

4
°1

5
'S

1
4

°2
0

'S

!. Sede Municipal

!( Localidade

Linha de Transmissão

Limite Municipal

Sistema Viário

Risco de Fogo

Muito Baixo

Baixo

Médio

Alto

0 6 123
km ±

 
Figura 5.38: Mapa do risco de ocorrência de queimadas e incêndios 
Fonte: ITCO, 2021. 

 

  Devido as atividades de mineração que ocorrem no município, foi delimitada uma área de 

500 metros ao redor dos locais de mineração, conforme se pode observar na figura 5.39. 
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Figura 5.39: Mapa de riscos de acidentes devido a atividades de mineração 
Fonte: ITCO, 2021. 

 

A integração espacial dos vários riscos mapeados, resultou no mapa de risco ambiental 

(figura 5.40). 

  No município de Alto Horizonte, as ocorrências de riscos ambientais alto e muito alto estão 

associadas aos locais com alta susceptibilidade erosiva, ou então em locais inundáveis ou alagáveis, 

sem cobertura de vegetação nativa. 
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Figura 5.40: Mapa de riscos ambientais do município de Alto Horizonte 
Fonte: ITCO, 2021. 

 

  As áreas de maiores riscos ambientais estão localizadas nas proximidades de corpos hídricos 

que estão sem vegetação nativa. As áreas de maiores declividades estão com a cobertura de 

vegetação nativa preservada. Portanto, recomenda-se que as áreas nas proximidades dos corpos 

hídricos, que estão sem cobertura de vegetação nativa, sejam priorizadas em ações de recuperação 

ambiental.  
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5.6 Condições de Vida   

 

  O objetivo desse estudo é subsidiar o planejamento das ações integradas do Plano Diretor a 

partir do conhecimento e análise de uma série de aspectos do município, com uma visão de como 

estes aspectos se retratam agora e como se comportaram em determinados espaços temporais, 

especialmente procurando traçar uma compreensão do que aconteceu desde a elaboração do último 

plano diretor. Neste sentido, Sob o tema Condições de Vida pretende-se caracterizar e analisar a 

estrutura e dinâmica da sociedade em seus aspectos diversos, explorando diferentes variáveis e 

indicadores organizados nos seguintes subtemas: 

 

• Dinâmica demográfica; 

• Dinâmica econômica; 

• Desigualdades sociais; 

• Desigualdade urbana; 

• Indicadores de qualidade de vida (saúde, educação, aspectos culturais, atividades 

econômicas, emprego e renda); 

• Habitação, com ênfase à habitação de interesse social 

 

  As análises e diagnóstico a seguir foram feitos a partir de pesquisa de dados secundários em 

bases de dados nacionais e estaduais e de estudos feitos especificamente sobre o município. Além 

disso, foram buscados dados e informações atuais sobre o município no site e com funcionários da 

prefeitura. Uma visita técnica foi realizada no dia XX quando levantando dados e entrevistando 

funcionários das secretárias de administração, comunicação, saúde, educação e assistência social. Na 

ocasião foi realizado também o levantamento fotográfico e localização geográfica de estruturas nas 

áreas de saúde, educação, segurança, assistência social, turismo e comércio do município.  

Temas associados a este capítulo foram levantados também pelo questionário de opinião 

realizado pela ITCO junto à população de Alto Horizonte e serão devidamente analisados e 

integrados às conclusões deste documento. 

 

5.6.1 Histórico, localização espacial e aspectos gerais do contexto local 

 

O Município de Alto Horizonte localiza-se a 330 km de Goiânia, a 394 m de altitude da sede 

municipal, nas coordenadas 14° 11′ 44″S, 49° 20′ 19″O (IMB, 2021). Na divisão Geográfica do IBGE, 

compõe a Mesorregião Norte Goiano e a Microrregião Porangatu, enquanto na divisão de 
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planejamento regional do Estado de Goiás faz parte da Região Norte Goiano. A área )do município é 

de 503,764 km², sendo a 163º no ranking do estado de dimensão territorial e a 10º maior na 

microrregião (IBGE, 2021), tendo os seguintes municípios como limítrofes: Campos Verdes, Mara 

Rosa, Nova Iguaçu de Goiás e Pilar de Goiás, (Figura 5.41). 

 

 
Figura 5.41: Localização espacial de Alto Horizonte, 2021. 
Fonte: SIEG, Mapas 2021. 

 

A fundação de Alto Horizonte remonta ao final da década de 40, quando o anapolino Manoel 

Francisco Leite adquiriu terras na região e passou a doar terrenos para pessoas que chegavam para 

trabalhar na lavoura. Famílias vindas do Nordeste e Minas Gerais passaram a migrar para a região e 

estabelecer a pecuária e agricultura em pequenas propriedades, criando o povoado de Chapada 

Grande, então subordinado administrativamente ao município de Mara Rosa. Em 1991 o povoado se 

transformou em distrito e em 1993 elevou-se à categoria de município (IBGE, 2021). 

A instalação da Mineradora Maracá, que iniciou sua produção em 2007, provocou uma 

grande mudança em diversos aspectos do município que até então tinha como base da economia a 

agricultura e pecuária. Com a mineração vieram também um incremento significativo no PIB e 

arrecadação municipais, geração de empregos e, consequentemente, um processo migratório de 

pessoas e empresas. Estas mudanças econômicas, demográficas e sociais serão discutias no decorrer 

deste documento e de certa forma são representadas pela transformação da área urbana de Alto 

Horizonte, conforme pode se observar na Figura 5.42 que mostra a cidade três anos antes do início 

da produção da Maracá e atualmente. 



 
 
 
 
 

 

75 

  
Alto Horizonte - 2003 Alto Horizonte - 2020 

Figura 5.42: Imagens Aéreas de Alto Horizonte em 2003 e 2021. 
Fonte: Google Earth, 2021. 

 
Apesar de todas estas mudanças, a cidade de Alto Horizonte ainda é uma pequena cidade, 

com o comércio e serviços públicos localizados predominante em sua área central, ruas tranquilas, 

praças e igreja (Figura 5.43).  

 

  

  

Figura 5.43: Imagens de Alto Horizonte, 2021. 
Fonte: ITCO, 2021 
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Esta característica de uma pequena cidade do interior é reforçada por resultados da pesquisa de 

opinião que mostram que cerca de 50% da população vai para o trabalho a pé ou de bicicleta, 73% ficam em 

casa e 53% praticam atividades rurais como forma de lazer.  

Em relação à população, estima-se que em 2020, Alto Horizonte tenha alcançado 6.605 mil 

habitantes, ocupando o 131º lugar no ranking do Estado de Goiás (Tabela 5.5), vinte e sete posições acima do 

ranking no último censo, em 2010, quando ocupava o 158º lugar, apresentando uma taxa de crescimento 

populacional maior do que a média do Estado, sem dúvida provocado pela atividade de mineração. 

 
Tabela 5.5: Alto Horizonte no Ranking Populacional do Estado de Goiás. 

Ranking Município População Estimada em 2020 

1º Goiânia 1.536.097 

2º Aparecida de Goiânia 590.146 

3º Anápolis 391.372 

4º Rio Verde 241.518 

5º Águas Lindas de Goiás 217.698 

6º Luziânia 211.508 

131º Alto Horizonte 6.605 

132º Faina 6.576 
Fonte: IBGE, 2021 

 

A dimensão e relevância da mineração na economia do município fica evidente ao se observar o 

avanço do PIB de Alto Horizonte. Em 2006, um ano antes do início da operação da mineradora, o município 

ocupava a 163º posição no PIB per capita e 174º no PIB no ranking estadual. A Tabela 5.6 demonstra que 

em 2010 o município havia saltado para a 22º posição no PIB estadual e tinha o maior PIB per capita do 

Estado. Em 2018 perdeu quatorze posições, mas ainda era o 36º PIB do Estado de Goiás, sendo a maior 

economia da Microrregião Porangatu. No mesmo ano, era ainda o 13º maior PIB da Indústria do Estado, 

com baixa colocação no ranking do PIB agropecuário, ficando em 216º lugar. Em relação ao PIB per capita, 

em 2018, Alto Horizonte ocupava a 2º posição no ranking estadual, uma posição abaixo do ranking de 2010.  

 
Tabela 5.6: Ranking Econômico de Alto Horizonte no Estado de Goiás e Região, 2010-2018. 

INDICADOR 
RANKING 

2010 2018 

PIB no Estado de Goiás 22º 36º 

PIB Agropecuário no Estado de Goiás 188º 216º 

PIB Industrial no Estado de Goiás 10º 13º 

PIB per Capita no Estado de Goiás 1º 2º 

PIB na Microrregião Porangatu 1º 1º 
Fonte: Adaptado de IMB, 2020; IBGE, 2021. 
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5.6.2 Impactos Socioeconômicos da Mineradora Maracá 

 

A discussão a seguir sobre a Mineradora Maracá foi subsidiada por dados disponíveis na 

internet e um relatório técnico de empresa consultora da mineradora. Embora se tenha solicitado 

dados e relatórios da Maracá, esta exigiu um termo de confidencialidade para disponibilizar as 

informações, o que acabou por inviabilizar o acesso às mesmas. Neste capítulo, serão abordados 

os impactos socioeconômicos, sendo que outros impactos, como o ambiental, são discutidos em 

outros capítulos deste diagnóstico. 

Conforme mencionado anteriormente, a economia de Alto Horizonte mudou, 

radicalmente, após o início da extração de ouro e sulfeto de cobre em escala industrial em 2007, 

quando a mineração se tornou a principal atividade econômica do município. A extração é 

realizada pela Mineração Maracá Indústria e Comércio S/A (MMIC) que possui as minas Chapada 

(ouro e cobre) e Suruca (cobre), sendo que a produção atual ocorre somente na Chapada. A 

mineradora pertence à multinacional canadense Lundin Mining, adquirida, em 2019 de outra 

multinacional que havia implantado a mineração no município, a Yamana Gold. Além de Alto 

Horizonte, a Lundin atua principalmente com mineração de cobre, níquel e zinco no Chile, nos 

Estados Unidos, em Portugal e na Suécia (RPA, 2019). 

A empresa tem capacidade de produzir acima de 60 mil toneladas de cobre e 100 mil onças 

de ouro por ano, sendo que em 2020, a receita bruta da Mineradora Maracá decorrente de sua 

exploração em Alto Horizonte foi de R$ 2,147 bilhões, representando um crescimento de 26% em 

relação a 2019 (Empreender em Goiás, 2021). 

Além de emprego e renda, a mineração gera ao município um montante significativo 

através da Compensação Financeira pela Exploração Mineral (CFEM), que é uma contraprestação 

paga pelo minerador à União, aos Estados, Distrito Federal e Municípios pelo aproveitamento 

econômico dos recursos minerais, sendo que o município produtor fica com 65% da contribuição 

arrecadada (ANM, 2021). 

Desde o início da produção de Mineradora Maracá em Alto Horizonte, o município se 

tornou o maior arrecadador de CFEM do Estado, posição que mantém até o presente momento, e 

representando 32% do total arrecadado em 2020 (Tabela 5.7). Os dados demonstram que até o 

mês de junho de 2021 o município já arrecadou quase 18 milhões, o que dá uma média mensal de 

aproximadamente 3 milhões de Reais. 
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Tabela 5.7: Arrecadação de CFEM em Alto Horizonte e Estado de Goiás, 2007-2021 
Ano Alto Horizonte Goiás Part. no Estado 

2007 9.109.350 22.199.982 41% 

2008 13.019.342 28.591.045 46% 

2009 9.897.905 24.564.591 40% 

2010 13.345.217 31.167.863 43% 

2011 16.966.541 37.792.722 45% 

2012 18.631.572 49.273.504 38% 

2013 14.137.771 44.187.668 32% 

2014 12.838.964 46.386.288 28% 

2015 16.962.608 51.977.031 33% 

2016 13.225.216 64.901.560 20% 

2017 18.287.018 56.516.457 32% 

2018 19.612.111 60.515.579 32% 

2019 22.038.616 62.676.318 35% 

2020 22.743.807 71.814.620 32% 

2021 17.911.039 46.016.661 39% 

Fonte: Adaptado de ANM, 2021. 
* Arrecadação de 2021 até o mês de junho. 

 

Em 2020 a Mineradora Maracá empregava 798 funcionários diretamente (Lundin Mining, 

2021) e tem aproximadamente 1.800 trabalhadores terceirizados (Empreender em Goiás, 2021), 

sendo que em 2019 cerca de 10% dos funcionários eram do sexo feminino, 42% tinham entre 26 e 35 

anos e 32% entre 36 a 45 anos (RPA, 2019).  

Em relação à programas e ações de responsabilidade socioambiental da mineradora, não foi 

possível obter informações junto à prefeitura de Alto Horizonte. Já em seu Relatório de 

Sustentabilidade de 2020, a Lundin Mining apresenta resultados globais e alguns específicos em 

relação à performance social da empresa em função da Mina Chapada (Quadro 5.3 a seguir).  

Em relação ao monitoramento da percepção da comunidade por meio do Índice SLO, a 

mineradora informa que os resultados da pesquisa indicam um alto nível de aceitação da mina da 

Chapada, com uma pontuação SLO de 4,4 (5 é o máximo), avaliado pela Lundin como um nível de 

aceitação sólido, mas com possibilidade de melhorar através do aprimoramento e implementação 

dos planos de desempenho social, citando como exemplo a melhoria das relações com as áreas 

rurais (Lundin Mining, 2021) 
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Quadro 5.3: Resultados da Performance Social da Lundin Mining, Mina Chapada, 2020. 

Meta Estabelecida Resultados 

Implementação antecipada dos planos de 

desempenho social de 5 anos em nível local e 

desenvolver um plano estratégico de 

desempenho social de 5 anos para a Chapada. 

 

A Chapada desenvolveu e adotou seu plano em 2020. 

Todas as unidades avançaram na implementação de seus 

planos em 2020, adaptando suas ações para atender às 

prioridades do COVID-19, incluindo desviar e concentrar 

os investimentos na comunidade e modificar as 

abordagens de engajamento para garantir a saúde e a 

segurança dos funcionários e das comunidades. 

 

Desenvolver uma abordagem corporativa e 

metodologia para o monitoramento rotineiro da 

percepção da comunidade. 

A Chapada deu continuidade ao monitoramento 

consistente das percepções da comunidade usando a 

metodologia do Índice de Licença Social para Operar 

(Índice SLO). Esta metodologia foi selecionada para 

monitorar rotineiramente as percepções da comunidade, 

aceitação social e confiança com as comunidades locais 

em todos os sítios. 

Fonte: Traduzido e Adaptado de Lundin Mining, 2021 

 

Apesar desta percepção positiva em relação à mina, o número de reclamações em relação à 

Mina Chapada no ano de 2020 foi o mais alto entre todas as minas da Lundin Mining no mundo, fato 

que também ocorreu nos anos anteriores (Tabela 5.8).  

 

Tabela 5.8: Número de Reclamações em Relação à Mina Chapada, 2020. 

Localização Reclamações 
Reclamações com 

Gerenciamento Contínuo 
Reclamações 

Resolvidas 

Amauta (Peru) 0 0 0 

Chapada 50 0 50 

Candelaria (Chile) 29 3 26 

Eagle (EUA) 12 0 12 

Neves-Corvo (Portugal) 1 0 1 

Zinkgruvan (Suécia) 5 1 5 

Fonte: Traduzido e Adaptado de Lundin Mining, 2021 

 

Segundo a empresa, o maior número de reclamações na Chapada e Candelária em 

comparação com outros locais, ocorre devido à localização próxima de comunidades locais e ao tipo 

de operação, mineração a céu aberto, o que contribui para reclamações em relação a ruídos, 

vibrações e poeira (Lundin Mining, 2021). 
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O investimento social realizado pela Lundin Mining em 2020 em relação à Mina Chapada foi 

de 813 mil dólares, sendo o terceiro maior montantes em relação às suas minas, mas 14% do que foi 

investido em sua mina no Chile (Tabela 5.9). Esta proporção de investimento social não é similar à 

proporção de receita que cada mina gera. Enquanto a Candelária foi responsável por 43% da receita 

da Lundin Mining em 2020, a exploração da mina Chapada gerou 22%, ou seja, metade da receita 

chilena. Se a proporção em investimento social fosse a mesma, teriam sido investidos em Alto 

Horizonte e região cerca de 2,9 milhões de dólares e programas sociais. No mesmo sentido, a mina 

de Eagle, nos Estados Unidos, responde por apenas 14% da receita da mineradora, mas recebeu mais 

investimentos sociais do que a mina Chapada. 

 

Tabela 5.9: Investimento nas Comunidades Realizados pela Lundin Mining, 2020. 
Localização US$ 

Amauta (Peru) 20.000 

Candelaria (Chile) 5.772.000 

Chapada 813.000 

Corporativo 502.000 

Eagle (EUA) 945.000 

Neves-Corvo (Portugal) 593.000 

Zinkgruvan (Suécia) 270.000 

Total 8.915.000 

Fonte: Traduzido e Adaptado de Lundin Mining, 2021 

 

A mineradora informa ter feito acordos e investido 500 mil dólares nas comunidades vizinhas 

à mina Chapada para dar suporte em ações de combate e prevenção ao COVID 19 na forma de 

equipamentos, serviços e produtos. No entanto, não ficou claro no relatório se este montante está 

incluído ou não no total informado pela Tabela 3 acima. 

O Quadro 5.4 apresenta os programas socioeconômicos realizados e planejados pela 

Mineradora Maracá, demonstrando a existência de um programa de desenvolvimento rural 

compreendendo a doação anual a fazendeiros vizinhos à mina e implementação de 45 projetos até o 

fim de 2020 (estes não foram detalhados no relatório).  
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Quadro 5.4: Programas Socioeconômicos Realizados pela Mineradora Maracá, 2020. 

Programa Objetivos Resultados 

Programa de 

Desenvolvimento 

Rural 

Melhorar a agricultura e 

a pecuária nas fazendas 

vizinhas. 

Acordos de parceria formalizados com fazendeiros 

vizinhos para fornecer uma doação anual em espécie por 

propriedade. A Fase II começou em junho de 2020, com 

45 projetos implementados até novembro de 2020. 

Programa de 

Diversificação 

Econômica 

Para ajudar a lidar com a 

alta dependência da 

mineração em parceria 

com a ONG Agenda 

Pública. 

No início de 2020 foram realizadas sessões para 

desenvolvimento rural, infraestrutura e criação de 

empregos. Os membros da comunidade e a mina 

Chapada trabalharam para desenvolver planos de ação, 

com 18 projetos registrados que serão considerados para 

apoio do programa. Um curso online de capacitação em 

desenvolvimento de projetos foi facilitado. 

Fonte: Traduzido e Adaptado de Lundin Mining, 2021 

 

O outro programa apresentado pelo Quadro 4, visa a diversificação econômica para reduzir a 

dependência em relação à mina. Segundo a Lundin Mining, foi realização um diagnóstico e o registro 

de 18 projetos para apoio ao programa, sendo que estas ações foram feitas em parceria com a ONG 

Agenda Pública. No entanto, segundo a prefeitura de Alto Horizonte, este programa foi interrompido 

em função da pandemia e o único documento que possuem relativo a ele se trata de um diagnóstico, 

não havendo nenhuma informação posterior à elaboração do mesmo.  

Outro dado reportado pela Lundin Mining em seu relatório de sustentabilidade é que 94% de 

um total de 1,63 bilhões de dólares das compras de bens e serviços realizadas em 2019 por suas 

minas foram realizadas em fornecedores dos países sedes das minas, sendo que 19% foram 

adquiridos de fornecedores locais e 75% de nacionais (Lundin Mining, 2020). Apesar de ser um dado 

positivo, não há uma especificação detalhada se o termo “locais” significa município ou se inclui 

também o estado. 

Em seu website, a multinacional informa ter um projeto de expansão para aumentar a atual 

capacidade de tratamento dos minérios, ampliando da atual capacidade de 24 milhões de toneladas 

por ano para 28 a 32 milhões de toneladas por ano na mina Chapada (Lundin Mining, 2021). Em 

relação à mina Suruca, não foi possível obter dados sobre o seu início de produção, mas as 

prospecções para exploração da mina se iniciaram em 2009 e se encontram avançadas (RPA, 2019). 

Por fim, a estimativa é de que a mina tem potencial para ser explorada até 2052 (Lundin Mining, 

2021). 
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5.6.3 Dinâmica Demográfica 

 

Os dados da população censitária total demonstram que, em 2010, Alto Horizonte tinha uma 

população de 4,5 mil habitantes, entre 1991 e 2010 não há uma contagem da população urbana pois 

o município foi fundado em 16 de janeiro de 1991.  As estatísticas populacionais demonstram o 

fenômeno que vem ocorrendo nas últimas décadas de migração do campo para a cidade, com a 

população rural de Alto Horizonte e Goiás reduzindo 31,9% e 24% respectivamente no período em 

análise (Tabela 5.10). 

 

Tabela 5.10: População Censitária do estado de Goiás e de Alto Horizonte, 1991 - 2010 
População 
Censitária 

1991 2000 2010 

Alto 
Horizonte 

Goiás 
Alto 

Horizonte 
Goiás 

Alto 
Horizonte 

Goiás 

Urbana - 3.247.676 1.620 4.396.645 3.863 5.420.714 

Rural 2.359 771.227 944 606.583 642 583.074 

Total 2.359 4.018.903 2.564 5.003.228 4.505 6.003.788 

Fonte: Adaptado de IBGE, 2021; Atlas Brasil, 2021. 

 
A Tabela 5.11 apresenta dados relativos à estimativa populacional dos anos de 2011 a 2020, 

com a população do Estado de Goiás crescendo 16,9% e a de Alto Horizonte 41,9% no período, 

demonstrando que, diferente das décadas anteriores, na última década Alto Horizonte superou a 

taxa de crescimento populacional de Goiás. Embora não haja dados mais recentes, já que o Censo 

será realizado no próximo ano, este índice de crescimento mais alto deve ser associado a 

movimentos migratórios para Alto Horizonte estimulados especialmente pela mineração.  

 

Tabela 5.11: População Estimada do Estado de Goiás e de Alto Horizonte, 2011 - 2020. 
  2011 2015 2020 

Estado de Goiás 6.080.588 6.610.681 7.113.540 

Alto Horizonte 4.654 5.470 6.605 

Fonte: IBGE, 2021 

 
A densidade demográfica de Alto Horizonte em 2020 era de 13 habitantes por quilometro 

quadrado, 37,2% menor do que a do Estado de Goiás, refletindo a pequena população do município 

diante de seu território.  No entanto, ocasionado por um aumento populacional bem maior do a 

média estadual, este indicador teve um aumento de 46% entre 2010 e 2020, quase 3 vezes maior 

que o incremento do Estado, que foi de 17% (Figura 5.44). 
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Figura 5.44: Densidade demográfica de Goiás e do município de Alto Horizonte (Hab./Km2), 2010 – 2020. 
Fonte: IBGE, 2021 

 
A projeção populacional para os próximos 20 anos foi realizada utilizando-se dois métodos 

estatísticos: o aritmético e o geométrico. De acordo com os cenários gerados, estima-se que a 

população do município cresça entre 25% e 46% nos próximos 10 anos e entre 40% e 75% nos 

próximos 20 anos (Tabela 5.12). Portanto, para o período de planejamento deste Plano Diretor, que 

vai até 2031, projeta-se uma população entre 8.800 e 14.700 habitantes. 

 
Tabela 5.12: População projetada para o município de Alto Horizonte 

Ano Aritmético Geométrico 

2021 6.810 8.374 

2022 7.012 8.860 

2023 7.214 9.374 

2024 7.417 9.917 

2025 7.619 10.492 

2026 7.821 11.100 

2027 8.023 11.744 

2028 8.225 12.425 

2029 8.427 13.145 

2030 8.630 13.907 

2031 8.832 14.714 

2032 9.034 15.567 

2033 9.236 16.470 

2034 9.438 17.424 

2035 9.641 18.435 

2036 9.843 19.504 

2037 10.045 20.634 

2038 10.247 21.831 

2039 10.449 23.097 

2040 10.652 24.436 
Fonte: ITCO, 2020. 
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Apesar de que alguns fatores, como a migração para o município, possam incrementar estes 

dados, a projeção feita pelo método geométrico, que é a que estima um maior crescimento 

populacional, não contempla alguns fatores que podem interferir negativamente no ritmo de 

crescimento populacional, como tendências de famílias com menos filhos, o que vem ocorrendo no 

Brasil e em Alto Horizonte, conforme demonstrado pela Tabela 5.13. Portanto, as projeções 

apresentadas apresentam um bom parâmetro para o planejamento do município. 

 
Tabela 5.13: Taxa de fecundidade para o município de Alto Horizonte, 1991 -2010 

Ano Alto Horizonte Estado de Goiás 

1991 3,07 2,58 

2000 2,26 2,23 

2010 2,12 1,87 
Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil-PNUD/IPEA/FJP, 2021. 

 
A distribuição da população de Alto Horizonte por sexo e faixas etárias retrata que, em 2010, 

a população masculina era 4,4% maior do que a feminina, que 8% da população tinha 60 anos ou 

mais, 57% tinham entre 20 e 59 anos e 34,8% entre 0 e 19 anos (Figura 5.45). 

 

Mais de 100 anos 0,0% 0 0  0,0%

95 a 99 anos 0,0% 0 1  0,0%

90 a 94 anos 0,0% 1 3  0,1%

85 a 89 anos 0,2% | 8 3  0,1%

80 a 84 anos 0,3% ||| 15 10 || 0,2%

75 a 79 anos 0,5% |||| 21 17 ||| 0,4%

70 a 74 anos 0,8% |||||||| 37 32 ||||||| 0,7%

65 a 69 anos 0,9% |||||||| 39 42 ||||||||| 0,9%

60 a 64 anos 1,6% ||||||||||||||| 71 64 |||||||||||||| 1,4%

55 a 59 anos 2,3% |||||||||||||||||||||| 102 72 ||||||||||||||| 1,6%

50 a 54 anos 2,0% |||||||||||||||||||| 92 84 |||||||||||||||||| 1,9%

45 a 49 anos 3,6% ||||||||||||||||||||||||||||||||||| 160 101 |||||||||||||||||||||| 2,2%

40 a 44 anos 4,1% |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 183 151 ||||||||||||||||||||||||||||||||| 3,4%

35 a 39 anos 4,2% ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 189 213 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 4,7%

30 a 34 anos 4,3% |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 192 185 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 4,1%

25 a 29 anos 4,8% |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 218 194 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 4,3%

20 a 24 anos 4,6% |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 209 224 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 5,0%

15 a 19 anos 5,6% |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 254 194 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 4,3%

10 a 14 anos 4,5% ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 204 203 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 4,5%

5 a 9 anos 3,8% ||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 171 182 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 4,0%

0 a 4 anos 4,1% ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 185 179 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 4,0%

Homens Mulheres

 
Figura 5.45: Pirâmide etária do município de Alto Horizonte, 2010. 
Fonte: IBGE, 2021. 
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Já a mesma distribuição para a população estimada em 2020, apresenta a população 

feminina 2,3% maior do que a masculina, 8,3% da população tem 60 anos ou mais, 61,7% se situa 

com idade entre 20 e 59 anos e 29,9% tem de 0 e 19 anos (Figura 5.46), uma redução de quase 5% 

em relação a 2010 nesta faixa etária populacional. Envelhecimento da população e redução da base 

da pirâmide populacional, ou seja, da população mais jovem, são tendências da população brasileira 

de amplo conhecimento e estão ocorrendo também em Alto Horizonte.  

 

Mais de 100 anos 0,0% 0 0  0,0%

95 a 99 anos 0,0% 0 2  0,0%

90 a 94 anos 0,0% 0 5  0,1%

85 a 89 anos 0,1% | 11 1  0,0%

80 a 84 anos 0,8% ||||||| 66 17 || 0,2%

75 a 79 anos 0,3% ||| 28 53 |||||| 0,6%

70 a 74 anos 0,8% ||||||| 65 59 |||||| 0,7%

65 a 69 anos 0,7% ||||||| 63 113 ||||||||||||| 1,3%

60 a 64 anos 1,3% ||||||||||||| 115 119 ||||||||||||| 1,4%

55 a 59 anos 3,3% ||||||||||||||||||||||||||||||||| 284 113 ||||||||||||| 1,3%

50 a 54 anos 1,6% |||||||||||||||| 138 127 |||||||||||||| 1,5%

45 a 49 anos 3,8% |||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 329 202 ||||||||||||||||||||||| 2,4%

40 a 44 anos 5,7% ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 492 353 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 4,1%

35 a 39 anos 4,0% ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 341 566 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 6,6%

30 a 34 anos 3,7% |||||||||||||||||||||||||||||||||||| 317 371 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 4,3%

25 a 29 anos 5,2% |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 447 315 |||||||||||||||||||||||||||||||||||| 3,7%

20 a 24 anos 4,9% |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 417 483 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 5,6%

15 a 19 anos 5,1% ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 440 360 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 4,2%

10 a 14 anos 3,6% |||||||||||||||||||||||||||||||||||| 312 377 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 4,4%

5 a 9 anos 2,6% |||||||||||||||||||||||||| 225 300 |||||||||||||||||||||||||||||||||| 3,5%

0 a 4 anos 3,5% ||||||||||||||||||||||||||||||||||| 302 255 ||||||||||||||||||||||||||||| 3,0%

Homens Mulheres

 
Figura 5.46: Pirâmide etária estimada do município de Alto Horizonte, 2020. 
Fonte: IBGE, 2021. 

 

Os dados acima apresentados indicam que a tendência é de redução nas demandas 

associadas à população mais jovem, como, por exemplo, na área de educação. Porém, demonstram 

que o município deve se atentar mais para necessidades de uma população com tendência ao 

envelhecimento, como questões associadas a acessibilidade e saúde.  

Importante também considerar que a faixa da população com idade entre 20 a 59 anos 

representa atualmente cerca de 30% da população. Ao se associar este dado com as estimativas de 

crescimento populacional apresentadas acima, projeta-se um aumento entre 600 e 1.800 no número 

de pessoas demandando oportunidades de trabalho e renda nos próximos 10 anos. 
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Com o objetivo de subsidiar as análises dos demais eixos deste diagnóstico do Plano Diretor e 

também para o planejamento da prefeitura, a Tabela 5.14 apresenta a projeção populacional dos 

bairros do município para os anos de 2020 a 2050 a partir de dados informados pela prefeitura da 

população residente nestes bairros no ano de 2019.  

 

Tabela 5.14: População projetada por bairros do município de Alto Horizonte utilizando o estimador 

geométrico, 2020 – 2050. 
BAIRRO 

Anos 

2019 2020* 2030* 2040* 2050* 

Setor Bela Vista 678 717 1.260 2.214 4.116 

Setor Centro 1.667 1.764 3.099 5.445 10.121 

Setor Industrial 61 65 113 199 370 

Setor José Basílio 758 802 1.409 2.476 4.602 

Setor Nossa Senhora Aparecida 972 1.028 1.807 3.175 5.901 

Setor Sul 1.115 1.180 2.073 3.642 11.242 

TOTAL 5.251 5.555 9.761 17.150 36.354 
 Fonte: ITCO, 2021. 

 

Destaca-se que a população rural informada pela prefeitura na estimativa populacional para 

os bairros foi de 956 pessoas, um valor alto se comparado aos dados do censo de 2010 e pelas 

tendências migratórias do rural para o urbano, mas que provavelmente se justifica por um 

loteamento localizado nas proximidades do centro urbano, porém situado na zona rural, o Parque 

das Araras, com cerca de 400 habitantes. 

 

5.6.5  Dinâmica Econômica 

 

a) PIB, PIB per Capita e Desempenho da Economia 

 

O Produto Interno Bruto (PIB) de Alto Horizonte foi de aproximadamente 913 milhões de 

reais no ano de 2018, sendo o 36º maior PIB do Estado e o 859º maior PIB do Brasil, o que 

caracteriza bem a dimensão da economia do município (Figura 5.47). 
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Figura 5.47: Maiores PIBs do Estado de Goiás (PIB a preços correntes, R$ x 1000), 2018. 
Fonte: IMB, 2021. 

 
A Tabela 5.15 apresenta a evolução do PIB do município de 2010 a 2018, mostrando que Alto 

Horizonte apresentou um aumento de 23% no período, um crescimento abaixo da média do PIB do 

Estado, que cresceu 80% nos mesmos anos. Já o PIB per Capita de quase R$ 147.000 em 2018, apesar 

de apresentar um decréscimo de 10,8% em relação a 2010, situou-se como o 2º maior do Estado de 

Goiás, com um valor 7,3 vezes a mais do que o PIB per Capita do Estado de Goiás e 4,4 vezes maior 

do que Goiânia. 

 
Tabela 5.15: PIB e PIB per capita do município de Alto Horizonte, 2010 – 2018. 

  2010 2012 2014 2016 2018 

PIB (R$ mil) 742.108 819.474 471.755 392.194 913.010 

PIB per capita (R$) 164.730 170.759 88.893 69.674 146.833 

Fonte: IMB, 2021. 

 
Os dados sobre a evolução da participação de cada setor da economia na composição do PIB 

de 2002 a 2018, demonstram um crescimento contínuo de praticamente todos os setores até o ano 

de 2018, com exceção para a agricultura, que ficou praticamente estagnada no período em análise. 

Ao se observar as linhas de crescimento de cada setor, fica evidente que o grande crescimento da 

economia de Alto Horizonte se ancorou no setor da indústria, que representa 63,6% do PIB de 2018. 

Observa-se ainda o baixo crescimento do setor de impostos sobre produtos e da administração 

pública.  
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Figura 5.48: Valor adicionado bruto a preços básicos do município de Alto Horizonte, 2002 – 2018. 
Fonte: Adaptado de IMB, 2021. 

 

Um indicador utilizado para se avaliar o desempenho da economia dos municípios goianos é 

o Índice de Desempenho dos Municípios em Economia, calculado pelo Instituto Mauro Borges. O 

IDM assume valores entre 0 e 10, sendo que quanto mais próximo de zero, pior é o desempenho do 

município nas áreas contempladas, e quanto mais próximo de 10, melhor o desempenho (IMB, 

2018). No caso dos setores de indústria, serviços e agropecuária, o IDM estabelece um peso para a 

renda gerada em cada setor. Observa-se que nenhum setor apresenta uma boa pontuação em 2018 

quando comparado a 2016. Este desempenho de certa forma é coerente com a crise da economia 

que se iniciou em 2018, sendo que o índice do PIB per Capta é o menos afetado no município. Apesar 

do IDM Economia de Alto Horizonte ser apenas 1,55, destaca-se que foi o 5º maior IDM Economia do 

Estado no ano de 2018 (Tabela 5.16).  

 

Tabela 5.16: Índices de Desempenho Econômico de Alto Horizonte 2012 - 2018 

Ano 2012 2014 2016 2018 

Equilíbrio orçamentário do município 3,12 6,96 4,03 4,03 

Evolução do PIB 2,56 1,76 0,06 0,28 

PIB per capita 10 10 9,57 4,42 

Recursos próprios 2,86 3,84 1,63 1,63 

Setor agropecuário 0,13 0,11 0,11 0,08 

Setor industrial 0,98 0,91 0,53 0,36 

Setor de Serviços 0,08 0,07 0,05 0,03 

IDM Economia 2,82 3,38 2,28 1,55 

Fonte: IMB, 2021. 
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A evolução do PIB e PIB per capita em, 2018, também retratados pela Tabela 5.15, 

apresentam baixos indicadores, o que é coerente com o discutido anteriormente sobre o baixo 

crescimento da economia nos últimos anos, já que estes dois indicadores trabalham com dados de 

2016 e 2018. Por fim, o indicador recursos próprios avalia a independência financeiro-tributária do 

município a partir do montante de taxas, impostos e contribuições arrecadadas pelo município sobre 

o total da receita. Os dados apresentados demonstram que no período em análise o desempenho do 

município é baixo neste aspecto. 

 

b) Perfil e quantidade de empresas 

 

A redução no ritmo da atividade econômica nos últimos anos é refletida pela quantidade de 

empresas no município, já que em 2019 Alto Horizonte contava apenas com 3 empresas a mais do 

que no 2017 (Tabela 5.17). Com poucas exceções, o número de empresas por setor de atividade 

sofreu aumento ou estagnou-se neste período. Em 2019, Comércio, Reparação de Veículos 

Automotores e Motocicletas e Agricultura e Atividades Administrativas e Serviços Complementares 

Construção representavam, 27%, 23% e 10% respectivamente do total de empresas em Alto 

Horizonte.  

 

Tabela 5.17: Número de estabelecimentos por atividade econômica no município de Alto Horizonte, 

2013 – 2019. 

CNAE 2.0 2013 2015 2017 2019 

Comércio, Reparação de Veículos Automotores e Motocicletas 33 37 37 39 

Agricultura, Pecuária, Produção Florestal, Pesca e Aquicultura 34 35 29 34 

Atividades Administrativas e Serviços Complementares 7 10 21 15 

Construção 11 10 10 10 

Transporte, Armazenagem e Correio 7 13 11 9 

Indústrias de Transformação 5 8 7 7 

Alojamento e Alimentação 6 7 8 6 

Atividades Profissionais, Científicas e Técnicas 2 4 5 6 

Administração Pública, Defesa e Seguridade Social 2 2 2 5 

Água, Esgoto, Atividades de Gestão de Resíduos e Descontaminação 0 2 5 4 

Outras Atividades 11 8 6 9 

Total 118 136 141 144 

Fonte: Ministério da Economia, RAIS – 2021. 
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c) Perfil e quantidade de empregos 

 

Ao se avaliar o número de empregos formais nos anos de 2016 a 2019, observa-se que Alto 

Horizonte teve uma taxa de crescimento quase 100 vezes superior à do Estado de Goiás, com 1.460 

empregos formais a mais em 2019, aumentando sua representatividade no total de empregos do 

Estado para 0,26% (Tabela 5.18).  

 

Tabela 5.18: Número de empregos formais em Goiás e Alto Horizonte, 2016-2018. 

Localidade/Ano 2016 2019 % Aumento 

Estado 1.515.422 1.524.304 0,59% 

Alto Horizonte 2.584 4.044 56,5% 

Representação (%) 0,17% 0,26%   

Fonte: IMB, 2021 

 

A Tabela 5.19 apresenta a quantidade de empregos por setor de atividade nos anos de 2010, 

2016 e 2019. A porcentagem de crescimento do número de empregos por setor entre 2010 e 2019 é 

destacada em azul nas atividades que mais cresceram. Já para as atividades com maior queda 

percentual no quantitativo de empregos, o destaque é em amarelo. Em 2019 Alto Horizonte tinha 

1.400 empregos formais a mais do que em 2010, cerca de a mais 116% de aumento. Este 

crescimento foi gerado principalmente pelos setores de comércio e serviços, destacando-se que a 

Administração Pública Direta e Indireta ampliou a quantidade de empregos em 152% no período. Já 

o setor Extrativa Mineral apresentou crescimento de 41,4% no número de empregos. Destaca-se que 

dos 4044 empregos formais em 2019, cerca de 20% foram gerados pela mineradora. 

 

Tabela 5.19: Número de empregos por atividade no município de Alto Horizonte, 2010 – 2019. 

Variável 2010 2016 2019 
% 

2010/2019 

Diferença 

Absoluta 

Serviços 179 106 1.147 540,8% 968 

Administração Pública Direta e Indireta 377 365 951 152,3% 574 

Extrativa Mineral 546 613 772 41,4% 226 

Construção Civil 335 297 374 11,6% 39 

Comércio 59 220 222 276,3% 163 

Comércio Atacadista 4 136 140 3400,0% 136 
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Cont. 

Variável 2010 2016 2019 
% 

2010/2019 

Diferença 

Absoluta 

Serviços de Alojamento, Alimentação, 
Reparo, Manutenção, Radiodifusão e 
Televisão 

53 17 97 83,0% 44 

Comércio Varejista 55 84 82 49,1% 27 

Indústria de Transformação 49 305 55 12,2% 6 

Transporte e Comunicações 95 73 50 -47,4% -45 

Agricultura, Silvicultura, Criação de Animais, 

Extração Vegetal e Pesca 
39 43 41 5,1% 2 

Indústria de Produtos Alimentícios, de 

Bebida e Álcool Etílico 
0 35 36 3600,0% 36 

Administradoras de Imóveis, Valores 
Mobiliários, Serviços Técnicos Profissionais, 
Auxiliar de Atividade Econômica 

23 7 35 52,2% 12 

Serviços Médicos, Odontológicos e 

Veterinários 
5 7 13 160,0% 8 

Serviços Industriais de Utilidade Pública 0 4 9 900,0% 9 

Indústria Metalúrgica 20 3 7 -65,0% -13 

Indústria de Materiais Elétricos e de 

Comunicação 
3 5 6 100,0% 3 

Indústria Mecânica 21 260 5 -76,2% -16 

Outras Atividades 8 4 2 -75,0% -6 

Total 1.871 2.584 4.044 116,1% 2.173 

Fonte: IMB, 2021. 

 
Os principais setores em crescimento no número de empregos absolutos entre 2010 e 2019 

são apresentados pela Tabela 5.20, deixando evidente a relevância do comércio, serviços e 

administração pública na geração de novos empregos em Alto Horizonte. 

 
Tabela 5.20: Principais setores em crescimento absoluto de empregos entre os anos de 2010 e 2019 

no municio de Alto Horizonte. 
Atividade Diferença Absoluta 

Serviços 968 

Administração Pública Direta e Indireta 574 

Extrativa Mineral 226 

Construção Civil 39 

Comércio 163 

Comércio Atacadista 136 

Fonte: IMB, 2021. 
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Os setores em declínio absoluto no número de empregos entre 2010 e 2019 são 

apresentados pela Tabela 5.21, evidenciando que o setor de transporte e comunicação passou por 

uma redução de atividade econômica nos anos analisados. 

 

Tabela 5.21: Principais setores em declínio absoluto de empregos entre os anos de 2010 e 2019 no 

municio de Alto Horizonte. 

Atividade Diferença Absoluta 

Transporte e Comunicações -45 

Indústria Metalúrgica -13 

Indústria Mecânica -16 

Fonte: IMB, 2021. 

 

A relação entre postos de trabalho admitidos e desligados no período de 2010 a 2019 

demonstra que na maioria dos anos o saldo foi positivo, ou seja, um aumento no número de postos 

de trabalho. Em 2019 Alto Horizonte registrou um declínio de 94 postos de trabalho em relação a 

2018, reduzindo a oferta de emprego (Tabela 5.22 e Figura 5.49). 

 

Tabela 5.22: Flutuação nos postos de trabalho no município de Alto Horizonte 2010 - 2019 

Anos 
Admitidos  Desligados Saldo 

Goiás Alto Horizonte Goiás Alto Horizonte Goiás Alto Horizonte 

2010 688.867 886 604.892 814 83.975 72 

2011 747.969 640 678.417 547 69.552 93 

2012 761.494 755 695.264 555 66.230 200 

2013 798.028 839 737.197 865 60.831 -26 

2014 783.228 547 757.895 680 25.333 -133 

2015 655.573 659 680.124 657 -24.551 2 

2016 557.337 948 576.691 927 -19.354 21 

2017 577.658 1.149 552.288 941 25.370 208 

2018 568.544 932 -551.251 858 17.293 74 

2019 584.683 532 -569.575 626 15.108 -94 

Fonte: IMB, 2021. 
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Figura 5.49: Saldo de admissão e demissão no município de Alto Horizonte, 2010 – 2019. 
Fonte: IMB, 2021. 

 

d) Turismo 

 

  Alto Horizonte tem atrativos naturais, culturais, de lazer e na área de negócios que tem 

potencialidade para a atração de turistas, no entanto, os dados apresentados a seguir indicam que é 

um setor que apresentou uma retração nos últimos anos.  

  Os dados relativos aos estabelecimentos que se enquadram como Atividades Características 

do Turismo (ACTs), empresas que são do ramo da alimentação (restaurantes, bares e lanchonetes), 

hotelaria, transporte, lazer e eventos, demonstram que o município tinha apenas 16 empresas ativas 

em 2019, uma redução de 41% em relação a 2015, enquanto que Goiânia apresentou redução de 

apenas 5% no mesmo período. (Tabela 5.23). 

 

Tabela 5.23: Estabelecimentos nas Atividades Características do Turismo – ACTs no município de Alto 

Horizonte, 2015 - 2019  

Ano Alto Horizonte Goiânia 

2015 27 22.079 

2016 19 21.938 

2017 24 21.898 

2018 21 21.311 

2019 16 21.036 

Variação -11 -1.043 

Fonte: IPEA/Mtur, 2021. 
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O reflexo da retração do número de empresas ligadas às ACTs provocou também a redução 

no número em empregos formais dessas atividades entre 2015 e 2019, passando de 59 para 47 

postos de trabalhos formais (Tabela 5.24), uma retração de 20,3%, bem acima da taxa de retração de 

Goiânia.  

 

Tabela 5.24: Empregados nas Atividades Características do Turismo – ACTs no município de Alto 

Horizonte, 2015 - 2019  

Ano Alto Horizonte Goiânia 

2015 59 27.215 

2016 61 26.562 

2017 74 26.686 

2018 50 26.553 

2019 47 26.463 

Variação -12 -752 

Fonte: IPEA/Mtur, 2021. 

 

De forma mais significativa ainda, o valor arrecadado em ICMS nas empresas vinculadas às 

atividades do turismo sofreu uma redução de 77% entre os anos de 2016 e 2020, um ritmo contrário 

ao de Goiânia, que cresceu 40% no período (Tabela 5.25).  

 

Tabela 5.25: Arrecadação de ICMS nas Atividades Características do Turismo – ACTs no município de 

Alto Horizonte, 2010 – 2021. 

Ano Alto Horizonte Goiânia 

2016 R$ 30.146,01 R$ 62.258.191,05 

2018 R$ 11.226,91 R$ 83.041.228,37 

2020 R$ 8.824,92 R$ 86.411.761,16 

Fonte: Secretaria da Economia do Estado de Goiás, 2021. 

 

O fato de o município ter o foco de desenvolvimento centrado em suas riquezas minerais e a 

distância de Goiânia e Brasília, cerca de 330 km para ambas as capitais, que são grandes mercados 

emissores de turistas para Goiás, são argumentos utilizados para justificar a baixa relevância do setor 

de turismo na economia de Alto Horizonte e também a falta de políticas públicas e investimentos 

para o seu desenvolvimento. A proximidade de um mercado emissor é realmente um aspecto de 

grande relevância para o sucesso de um destino turístico, no entanto, no caso de Alto Horizonte a 

distância das capitais é uma distância razoável e as rodovias de acesso são boas. Um bom exemplo 
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para observar que a distância limita mas não impede o desenvolvimento de um destino turístico é 

Cavalcante, um município que tem se destacado no turismo de Goiás, se localiza a 510 km de Goiânia 

e 310 km de Brasília e recebe milhares de turistas destas cidades todos os anos. 

E a dimensão e potencialidade da indústria da mineração do município deve ser vista como um 

fator de estímulo ao turismo e não o contrário. A mineração estimula o turismo de negócios, 

empresários, técnicos e outros profissionais que vão a Alto Horizonte para conhecer, prestar serviço ou 

estabelecer relações comerciais com empresas do setor de extração mineral.  Da mesma forma, provoca 

a migração de profissionais de forma definitiva ou temporária para a cidade e entorno. Este movimento 

gera demanda por serviços de hospedagem, alimentação, lazer e outros associados ao turismo que 

provavelmente não estão sendo encontrados em Alto Horizonte. Esta suposição se confirma com vários 

relatos de funcionários da prefeitura indicando que funcionários e prestadores de serviços para a 

mineradora acabam por morar ou se hospedar em municípios vizinhos, como Campinorte.  

A ampliação da atratividade, estrutura e serviços turísticos em Alto Horizonte pode fazer com 

que os atuais viajantes, novos e atuais moradores e também residentes em municípios vizinhos passem a 

gastar mais em estabelecimentos no município e iniciar um processo de consolidação dos negócios do 

turismo, que geralmente se iniciam com os potenciais clientes mais próximos ou que já estão no 

município.  

Um bom exemplo da potencialidade do município é o evento Desafio Pedal da Siriema, realizado 

no mês de julho de 2021, uma iniciativa da Prefeitura de Alto Horizonte em parceria com a Câmara 

Municipal. Consiste em na realização de ciclismo em cerca de 300 km de Alto Horizonte e suas divisas 

com o objetivo de estimular a prática de esportes e destacar os atrativos para o turismo ecológico da 

região. O evento contou com 220 inscritos, sendo que muitos são dos municípios de entorno. 

O contexto apresentado demonstra que embora Alto Horizonte tenha potencial para trabalhar 

com diferentes tipos de turismo, nos últimos anos apresenta uma retração no setor. É necessário que 

sejam estabelecidas políticas de desenvolvimento turístico, incluindo o estímulo ao empreendedorismo, 

para valorizar e se beneficiar das potencialidades locais, como o turismo de negócios, o ecoturismo e o 

mercado potencial dos municípios vizinhos para compras, lazer e recreação. 

 

5.6.6  Desigualdades sociais 

 

O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) é um indicador com o objetivo de 

analisar o desenvolvimento de um município considerando três dimensões: renda, educação e 
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longevidade (esperança de vida ao nascer). Ao utilizar estas três dimensões, o índice busca 

considerar também aspectos sociais no desenvolvimento, sendo que a avaliação de cada lugar 

recebe uma pontuação que vai de 0 a 1 – sendo que um (1) é o valor máximo a ser alcançado  

A Figura 5.50 apresenta o IDHM de Alto Horizonte de 2000 a 2010. No período, o IDHM do 

município teve uma taxa de crescimento de 29%, superior à evolução do índice do Estado de Goiás, 

que foi de 19,5%. A dimensão cujo índice mais avançou em termos absolutos foi Educação (68,2%), 

seguida por Renda (21,2%) e Longevidade (5,8%). O Índice de 0,719 alcançado em 2010 classifica o 

município como Desenvolvimento Humano Alto (IDHM entre 0,700 e 0,799), o que é muito bom e o 

coloca na 55º posição no ranking de Goiás.  

 

 
Figura 5.50: IDH Municipal de Alto Horizonte - 2000-2010 
Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, 2021. 

 

a) Índice de Gini 

 
É utilizado para medir o grau de concentração de renda, variando de 0 a 1, sendo que quanto 

mais próximo a 1 (um), maior é a desigualdade de renda. No caso de Alto Horizonte houve uma 

retração de 2000 para 2010, quando alcançou o índice 0,49, mesmo com a evolução dos três 

indicadores do município (Tabela 5.26). Com essa redução no índice, o município apresentou uma 

melhora na situação de desigualdade, mas ainda é um quadro de concentração de renda que precisa 

ser aprimorado. 
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Tabela 5.26: Ìndice de Gini e seus indicadores em Alto Horizonte -2000-2010 

  1991 2000 2010 

Renda per capita 213,55 305,61 661,19 

% de extremamente pobres 36,83 9,73 1,38 

% de pobres 52,04 36,56 6,1 

Índice de Gini 0,62 0,51 0,49 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, 2021. 

 

b) Vulnerabilidade Social 

 

A Vulnerabilidade Social está associada à suscetibilidade à pobreza e é medida por variáveis 

relacionadas à renda, à educação, ao trabalho e à moradia das pessoas e famílias em situação 

vulnerável. Entre 2000 e 2010, Alto Horizonte apresentou um quadro melhor em 7 dos 8 indicadores 

avaliados, alguns sensilvemente, como é o caso de crianças com até 14 anos de idade extremamente 

pobres, com uma redução de 9,67% para 6,83% (Tabela 5.27). O indicador de pessoas em domicílios 

vulneráveis à pobreza e que gastam mais de uma hora até o trabalho não apresentou dados em 

2000, não sendo possível avaliar sua evolução. 

 

Tabela 5.27: Indicadores de Vulnerabilidade Social em Alto Horizonte - 2000-2010 

Crianças e Jovens 2000 2010 

% de crianças de 0 a 5 anos de idade que não frequentam 

a escola 
86,8 39,00 

% de 15 a 24 anos de idade que não estudam nem 

trabalham em domicílios vulneráveis à pobreza 
18,88 9,29 

% de crianças com até 14 anos de idade extremamente 

pobres 
9,67 6,83 

Adultos   

% de pessoas de 18 anos ou mais sem ensino fundamental 

completo e em ocupação informal 
73,14 43,22 

% de mães chefes de família, sem fundamental completo 

e com pelo menos um filho menor de 15 anos de idade 
13,93 8,78 

% de pessoas em domicílios vulneráveis à pobreza e 

dependentes de idosos 
2,66 1,38 

% de pessoas em domicílios vulneráveis à pobreza e que 

gastam mais de uma hora até o trabalho 
- 0,11 

Condição de Moradia   

% da população que vive em domicílios com banheiro e 

água encanada 
97,64 93,08 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, 2020. 
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c) Segurança Publica 

 

A segurança é sem dúvida um indicador de qualidade de vida relevante na atualidade. Apesar 

de não ter sido possível obter dados mais recentes junto à prefeitura, o IDM segurança, retratato na 

Tabela 5.28, demonstra que de 2016 a 2018 houve uma queda nos indicadores das cinco variáveis 

mensuradas, caculadas a partir da razão entre o número de ocorrências de cada fator analisado por 

100.000 habitantes. Apesar do índice de 7,66 para o IDM ser considerado uma boa avaliação, 

observa que 2018 apresentou uma situação de menor qualidade para a Segurança Pública em Alto 

Horizonte quando comparado a 2016. Porém, o município deve se atentar para a variável de menor 

índice, crimes contra a pessoa , que teve uma queda na avaliação em 2018. 

No que se refere ao sistema de segurança do município, este é composto apenas pelo Centro 

Integrado de Operações de Segurança (CIOPS), localizado no centro da área urbana. A análise da 

espacialidade de equipamentos de segurança no município utilizando-se da metodologia de raios de 

influência é feita no Capítulo Ordenamento Territorial deste relatório. 

 

Tabela 5.28: Indicadores de desempenho em segurança pública em Alto Horizonte, 2012 - 2018 

Ano 2012 2014 2016 2018 

Crimes contra a dignidade sexual 10 10 10 9,15 

Crimes contra a pessoa 8,49 7,11 7,32 6,96 

Crimes contra o patrimônio 7,71 6,91 8,34 7,36 

Contravenções penais 7,74 9,32 8,98 7,43 

Tráfico de drogas 5,24 8,63 9,04 7,41 

IDM Segurança 7,84 8,39 8,74 7,66 

Fonte: IMB, 2021 

 

5.6.7  Desigualdade urbana 

 

A compreensão da desigualdade urbana  é relevante para uma melhor avaliação e 

formulação de políticas urbanas, que é um dos objetivos do Plano Diretor. Para realizar esta análise, 

será utilizado a seguir o Índice de Bem-Estar Urbano (IBEU), elaborado e aplicado  pelo Observatório 

das Metrópoles do Instituto Nacional de Ciências e Tecnologias (INCT), com o objetivo de avaliar a 

dimensão urbana do bem-estar usufruído pelos cidadãos brasileiros promovido pelo mercado e pelos 
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serviços sociais prestados pelo Estado. Esta avaliação se dá a partir da base de dados do Censo do 

IBGE e interpreta indicadores de cinco dimensões: (1) mobilidade urbana; (2) condições ambientais 

urbanas; (3) condições habitacionais urbanas; (4) atendimento de serviços coletivos urbanos; e (5) 

infraestrutura urbana (Observatório das Metrópoles, 2020). Os indicadores utilizados para avaliar 

cada uma das dimensões são retratadas pelo Quadro 5.5. 

 

Quadro 5.5: Indicadores utilizados para calcular o índice IBEU.  

DIMENSÃO INDICADORES 

Mobilidade Urbana 
Tempo de deslocamento casa-trabalho, sendo adequado quando 

as pessoas gastam até 1 hora por dia no trajeto casa-trabalho. 

Condições Ambientais 

Urbanas 

Arborização do entorno dos domicílios, esgoto a céu aberto no 

entorno dos domicílios e lixo acumulado no entorno dos 

domicílios. 

Condições Habitacionais 

Urbanas 

Aglomerado subnormal, densidade domiciliar, densidade 

morador/banheiro e material das paredes dos domicílios. 

Atendimento de Serviços 

Coletivos Urbanos 

Atendimento adequado de água, atendimento adequado de 

esgoto, atendimento adequado de energia e coleta adequada de 

lixo. 

Infraestrutura Urbana 
Iluminação pública, pavimentação, calçada, meio-fio/guia, bueiro 

ou boca de lobo, rampa para cadeirantes e logradouros. 

Fonte: Adaptado de Ribeiro e Ribeiro, 2016. 

 

Definidas a patir da consideração das características do espaço urbano que podem 

possibilitar condições coletivas de vida para seus habitantes, essas dimensões têm em comum a 

possibilidade de serem compreendidas em função de condições urbanas que favorecem maior ou 

menor bem-estar para seus residentes (Ribeiro e Ribeiro, 2016). Apesar de compostas por número 

diferente de indicadores, todas as dimensões analisadas contribuem com o mesmo peso para a 

definição do IBEU-Municipal. Desta forma, o valor correspondente do IBEU de cada município é 

relativo aos valores existentes do conjunto dos municípios brasileiros. O índice varia de  zero a 1, 

sendo que quanto mais próximo de 1, melhores são as condições urbanas, e, quanto mais próximo 

de zero, piores são as condições urbanas (Figura 5.51). 
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Figura 5.51: Níveis do IBEU-Municipal. 
Fonte: Ribeiro e Ribeiro, 2016 

 

Apesar das variáveis utilizadas terem como base de dados o Censo Demográfico de 2010, 

considera-se que o IBEU-Municipal ainda pode refletir as condições urbanas da maior parte dos 

municípios brasileiros, haja visto que em outras escalas de análise do IBEU municipal, o Observatório 

das Metrópoles atualiza os dados com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), 

que tem pesquisas mais recentes, e verificou que os dados do Censo de 2010 ainda refletem bem a 

reallidade dos municípios (Observatório das Metrópoles, 2021). 

A Tabela 5.29 apresenta o IBEU geral, específico de cada condição avaliada e o ranking do 

município entre todos os municípios brasileiros. Com IBEU de 0,829, Alto Horizonte está no nível 

considerado bom, e, comparativamente, abaixo do de Goiânia. No que se refere à avaliação de cada 

condição, destacam-se mobilidade e as condições ambientais, com índices muito próximos a 1, o que 

é muito bom, e também Condições Habitacinais, que tem uma boa avaliação. Já Atendimento de 

Serviços Coletivos e infraestrutura Urbana estão com as piores avalições, no nível ruim. 

 
Tabela 5.29: Índice de Bem-Estar Urbano (IBEU) Goiânia e Alto Horizonte. 

 DIMENSÕES 

Município Mobilidade 
Condições 

Ambientais 
Condições 

Habitacionais 

Atendimento 
de Serviços 
Coletivos 

Infraestrutura 
Urbana 

IBEU 
Rank 
Brasil 

Goiânia 0,887 0,952 0,906 0,854 0,773 0,874 653º 

Alto Horizonte 0.988 0.979 0.896 0.607 0.675 0.829 1.489º 

Fonte: Observatório das Metrópoles, 2021. 
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   O IBEU possibiilita uma visão geral do município no que se refere à desigualdades urbanas, 

apontando condições e serviços que estão em um bom nível o que necessitam de aprimoramento.  

No entanto, cabe ressaltar que, em muitos casos, a deficiênciia ou carência da condição analisada é 

concentrada em áreas específicas dos municípios, ou bairros, muitas vezes sendo oculta por uma 

estatística que é baseada em uma média ou porcentagem da população. Portanto, se o município 

deseja alcançar o nível máximo do IBEU, ou reduzir ao máximo a desigualdade urbana, é importante 

que a gestão pública observe os indicadores mais detalhadamente, buscando as razões por não ter 

uma avaliação máxima.  

Como exemplo, a segunda pior avaliação de Alto Horizonte no índice IBEU foi na dimensão 

Infraestrutura, com pontuação de 0,675, ou nível ruim. Para compreender melhor esta avaliação, 

analisa-se a seguir o IDM Infraestrura do Instituo Mauro Borges. Ao se analisar a pontuação desta 

dimensão em 2018, que foi de 2,98, constata-se que realmente o município apresentava na época 

deficiências de infraestrutura, sendo que a variável cobertura de rede de esgoto é a que apresentava 

o menor índice, seguida por cobertura de rede de telefonia fixa e internet (Tabela 5.30). 

 

Tabela 5.30: Índices de Desempenho do Município de Alto Horizonte em infraestrutura. 

Ano 2012 2014 2016 2018 

Cobertura da rede de água tratada 6,88 7,59 6,88 6,34 

Cobertura da rede de energia elétrica 3,25 3,78 3,94 4,22 

Cobertura da rede de esgoto 0 0 0 0 

Cobertura da rede de telefonia fixa e internet 1,79 2,19 2,24 1,34 

IDM Infraestrutura 2,98 3,39 3,27 2,98 

Fonte: IMB, 2021. 

 

A implementação do sistema de coleta e tratamento de esgotos realizados pela prefeitura de 

Alto Horizonte é mais recente do que a estatística utilizada para gerar o IBEU, o que significa que o 

município apresentará uma melhora no índice em sua próxima edição.  

 

5.6.8 Indicadores de qualidade de vida 

 

a) Emprego e Renda 

 

A Figura 5.52 apresenta os valores de renda média de Alto Horizonte e do Estado de Goiás no 

período de 2010 a 2018, demonstrando que, apesar de ter tido um crescimento no valor nominal, a 
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renda média do município cresceu menos do que a média estadual no período em análise. Em 2010, 

a renda média de Alto Horizonte era de R$ 2.112,81, 59% maior do que a da média do Estado de 

Goiás no mesmo ano. Já em 2018, a renda média de Alto Horizonte subiu para R$3.113,68, cerca de 

20% a mais do que a média do Estado.  

 

 
Figura 5.52: Comparação da renda média geral município de Alto Horizonte e Estado de Goiás, 2010 – 2018. 
Fonte: Adaptado de IMB, 2021. 

 

O Índice de Desempenho do Municípios no Trabalho (IDM Trabalho) e seus indicadores para 

Alto Horizonte refletem o quadro apresentado acima e os dados apresentados sobre a geração de 

empregos no item 4.3 acima, com Alto Horizonte obtendo o índice de 1,55 em 2018, uma avaliação 

baixa, já que o máximo é 10 (Tabela 5.31).  

 

Tabela 5.31: Indicadores de trabalho para o município de Alto Horizonte, 2012 - 2018 

Ano 2012 2014 2016 2018 

Empregos formais 4,18 4,58 5,58 4,54 

Nível de escolaridade dos trabalhadores 3,37 0,6 7,76 7,77 

Remuneração mediana 8,57 9,66 5,42 2,91 

Variação do número de empregos formais 3,88 5,51 2,29 2,95 

IDM TRABALHO 5 5,09 5,26 4,54 

Fonte: IMB, 2021. 

 

O Indicador Empregos Formais avalia a evolução dos postos de trabalho formais nos dois 

últimos anos, mostrando que houve evolução, mas em um patamar abaixo da média. O Nível de 
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escolaridade dos trabalhadores é avaliado a partir da relação entre número de trabalhadores com 

formação em nível médio e superior e o total de empregos formais, com o indicador apontando que 

esta relação atingiu uma boa média em 2016 e se manteve na última avaliação, indicando 

estabilidade na qualificação dos trabalhadores neste período. A Remuneração é avaliada pela 

remuneração mediana dos trabalhadores de Alto Horizonte, com um indicador de avaliação 

apontando para baixa remuneração média. E o indicador da Variação do Número de Empregos 

Formais avalia o nível de formalização do mercado de trabalho para a população de 18 a 64 anos, 

indicando também que Alto Horizonte necessita de melhorar neste quesito. 

 

b) Educação 

 

O sistema educacional de Alto Horizonte é todo público, composto apenas por 

estabelecimentos municipais e um estadual, não havendo escolas federais e privadas. Os 

estabelecimentos de ensino no município são os seguintes: 

 

• Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Maria Angélica Gonçalves (Creche);  

• Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Wanda Rita de Jesus Alves (Creche);  

• Escola Municipal Cora Coralina (Educação Infantil e Ensino Fundamental I);  

• Colégio Municipal Militarizado Professor Bernardo Gomes (Fundamental I, Fundamental 

II e Educação de Jovens e Adultos - EJA); 

• Escola Municipal de Esporte e Atletismo; 

• Biblioteca Municipal; 

• TeleCentro Municipal Paulo José Alves (Cursos de Informática, Internet e Digitação); 

• Colégio Estadual João Gonçalves Filho (Ensino Médio). 

 

Uma análise da distribuição espacial dos equipamentos de educação no município utilizando-se da 

metodologia de raios de influência é feita no Capítulo Ordenamento Territorial deste relatório e identifica a 

existência ou não de carência de equipamentos educacionais em determinadas regiões do município. 

Segundo a Secretaria Municipal de Educação (2021), as escolas municipais e estaduais não 

oferecem a Educação Profissional (Técnico), que em Alto Horizonte é ofertada pelo SESI/SENAI no Núcleo 

de Desenvolvimento Profissional da Mineração Maracá. Este conta com instalações construídas pela 

mineradora que incluem três salas de aula, oficina mecânica, auditório, recepção e área de convivência.  
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Os cursos técnicos ofertados são em mineração e em eletrotécnica, de aprendizagem em 

mecânico de manutenção de máquinas industriais. De acordo com o SENAI há previsão de serem 

implantadas turmas de Educação de Jovens e Adultos (EJA) e o curso técnico em mecânica 

(SENAI/GO, 2021). 

Em relação ao Ensino Superior, não há nenhuma instituição oferecendo este nível de ensino 

no município. Uma faculdade privada chegou a implantar estrutura para a oferta de cursos de 

graduação em uma parte do prédio do Colégio Municipal Militarizado, mas o projeto não foi adiante 

devido à pandemia e foi desativado (Secretaria Municipal de Educação, 2021). 

De acordo com a Secretaria Municipal de Educação (2021), o sistema educacional atende à 

demanda da população do município nos níveis de ensindo infantil, fundamental e médio, não 

havendo lista de espera para matrícula em nenhuma das unidades educacionais para estes níveis. De 

fato, a pesquisa de opinião demonstra uma grande satisfação da população em relação ao sistema 

de ensino municipal, que foi avaliaram positivamente por quase 97% dos respondentes. 

De fato, os dados obtidos junto ao Instituto Mauro Borges e a Secretaria Municipal de 

Educação demonstram que o sistema educacional do município se ampliou a partir de 2018 para 

atender ào incremento da demanda por matrículas decorrente do crescimento populacional 

discutido no início deste capítulo. Entre os anos de 2018 e 2020, dois novos estabelecimentos 

municipais foram inaugurados (Tabela 5.32). Os dados também retratam a não existência de nenhum 

estabelecimento particular ou federal no município no período em análise. 

 

Tabela 5.32: Número de estabelecimentos de ensino no município de Alto Horizonte, 2010 – 2020. 

Ano Federal Estadual Municipal Particular Total 

2010 0 1 1 0 2 

2015 0 1 2 0 3 

2018 0 1 2 0 3 

2020 0 1 4 0 5 
Fonte: IMB, 2021. 

 

Além de dobrar o número de estabelecimentos de ensino municipais, em 2020 houve 

também uma expansão de cerca de 115% no número de salas de aula em estabelecimentos da 

prefeitura em relação a 2019, ao contrário do ensino estadual que apresenta estabilidade no mesmo 

período e uma redução de 50% no número de salas de aula comparado a 2015 (Tabela 5.33). 
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Tabela 5.33: Número de sala de aulas existentes no município de Alto Horizonte, 2010 – 2020 

Ano Estadual Municipal Total 

2010 18 10 28 

2015 18 42 60 

2019 9 38 47 

2020 9 82 91 

Fonte: IMB, 2021. 

 

A expansão no número de salas foi justamente no ano em que se iniciou a pandemia 

provocada pelo COVID 19, o que levou à interrupção de aulas presenciais. Este contexto é refletido 

na Tabela 5.34 que demonstra uma utilização eficiente da estrutura de ensino em 2018, com quase 

100% de utilização, enquanto que em 2020 apenas 4,4% das salas foram utilizadas. 

 

Tabela 5.34: Razão entre número de salas de aulas existentes e utilizadas em Alto Horizonte, 2010 – 

2020. 

Ano Existentes Total Utilizadas Total % Utilizada 

2010 28 22 78,57% 

2014 60 38 63,33% 

2018 47 46 97,87% 

2020 91 4 4,40% 

Fonte: IMB, 2021. 

 

Em relação às matrículas na educação infantil, observa-se que o número de alunos cresceu 

66% nas creches e 35% no pré-escolar no período de 2010 a 2020. Há uma redução no número de 

matrículas nas creches e aumento no pré-escolar em 2021, no entanto esta variação deve ser 

avaliada com a perspectiva de que ocorreu em um período influenciado pela pandemia  (Tabela 

5.35). Esta observação se aplica também a variações em períodos similares dos demais níveis de 

ensino discutidos a seguir. 

 

Tabela 5.35: Número matriculas na educação infantil no município de Alto Horizonte, 2010-2021. 

Ano Creches Pré-escolar 

2010 142 147 

2018 230 133 

2020 236 198 

2021 198 213 

Fonte: IMB, 2021; Secretaria Municipal de Educação, 2021. 
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O ensino fundamental de Alto Horizonte também apresenta incremento no número de 

alunos, com um aumento de 45% no número de matrículas em 2020 quando comparado a 2010 

(Tabela 5.36). 

 

Tabela 5.36: Número de matrículas no ensino fundamental no município de Alto Horizonte, 2010 – 

2021. 

Ano Estadual Municipal Total 

2010 304 416 720 

2015 - 880 880 

2020 32 1010 1.042 

2021 * 968 968 

Fonte: IMB, 2021; Secretaria Municipal de Educação, 2021. 
* Dado não disponível. 

 

No Ensino Médio, ministrado no colégio estadual, há uma certa estabilidade no número de 

matrículas, com uma queda de 6,8% no número de alunos em 2015 em relação a 2010, sendo que 

em 2020 o número de matrículas voltou ao quantitativo de 2010 (Tabela 5.37).  

 

Tabela 5.37: Número de matrículas no Ensino Médio no município de Alto Horizonte, 2010 – 2020. 

Ano Matrículas 

2010 219 

2015 204 

2020 219 

Fonte: IMB, 2021. 

 

Já em relação à Educação de Jovens e Adultos (EJA), o município teve em 2021 um aumento 

de 11 matrículas em relação a 2020, sendo que neste ano o número de alunos ano já havia quase 

dobrado em relação a 2015 (Tabela 5.38). 

 

Tabela 5.38: Número de matriculas no EJA no município de Alto Horizonte, 2010 – 2021. 

Ano Matrículas 

2010 101 

2015 66 

2020 126 

2021 137 

Fonte: IMB, 2021; Secretaria Municipal de Educação, 2021. 
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Conforme apresentado anteriormente no item Desigualdades Sociais, 43% das pessoas 

com 18 anos ou mais estavam sem ensino fundamental completo em 2010. Apesar de não haver 

dados mais recentes devido à protelação do Censo de 2020, o crescente número de matrículas 

neste nível de ensino deve ter reduzido a proporção da população que ainda carece de formação 

básica, no entanto, supõe-se que este é um aspecto educacional que merece atenção por parte do 

poder público. 

No ensino profissional, o município apresentou em 2018 o quantitativo de 39 matrículas e 

nenhum aluno matriculado neste nível de ensino em 2020 (Tabela 5.39).  

 

Tabela 5.39: Número de matriculas na educação profissional (nível técnico) no município de Alto 

Horizonte, 2010-2020. 

Ano Estadual Total 

2010 0 0 

2018 39 39 

2020 0 0 

Fonte: IMB, 2021. 

 

Como a pandemia se iniciou em 2020, poderia se supor que a não ocorrência de matrículas 

neste ano se deu devido às restrições de aulas presenciais. Apesar de não haver informação 

disponível sobre a demanda por cursos profissionalizante no município, o relato de um funcionário 

da prefeitura indica a dificuldade em se formar e manter uma turma de ensino técnico de automação 

industrial cujo valor de R$ 180 mil foi custeado pela prefeitura. Segundo este relato, no decorrer do 

curso houve uma grande evasão de alunos, com apenas 14 dos 60 matriculados concluindo o curso, 

apontando a falta de interesse ou de dedicação a cursos profissionalizantes por parte dos moradores 

de Alto Horizonte. 

Porém, a própria eficiência do sistema educacional no ensino fundamental e médio indica 

que há alunos se formando nestes níveis e como não há curso superior no município, provavelmente 

muitos ingressam no mercado de trabalho sem uma maior capacitação. Relatos citados 

anteriormente neste capítulo também indicam a necessidade de mão de obra mais qualificada. 

Portanto, talvez o fato de que o ensino profissionalizante só seja ministrado pelo SESI/SENAI, um 

sistema de ensino privado e que oferta cursos mais voltados à mineração, esteja limitando o 

interesse e a condição de quem quer se capacitar além do ensino médio. 
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c) Saúde 

 

O município de Alto Horizonte conta com sete unidades de saúde, todas municipais, 

oferecendo atendimento público à população, sendo elas: 

 

• Academia Municipal de Saúde; 

• Centro de Atendimento e Enfrentamento ao COVID; 

• Centro de Odontologia de Alto Horizonte; 

• Clínica Radiológica e Laboratório de Análises Clínicas Municipal; 

• Hospital Municipal Darcy Pacheco; 

• UBS ESF1 – Estratégia de Saúde e Família; 

• UBS ESF2 – Estratégia de Saúde e Família José Geraldo. 

 
Não há hospital privado ou estadual no município e o Hospital Municipal foi recentemente 

implantando em função da COVID 19 como um hospital de campanha e encontra-se em fase de 

cadastramento junto ao Ministério da Saúde para ampliar os serviços oferecidos e obter subsídio do 

SUS para custeá-los. Enquanto este processo não se concretiza, a prefeitura municipal é quem 

mantém o hospital e casos mais complexos são destinados a hospitais em outros municípios. 

 

 
Figura 5.53: Hospital Municipal de Alto Horizonte. 
Fonte: ITCO, 2021. 
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Este contexto do Hospital Municipal é retratado pelo Índice de Desempenho do Municípios 

na Saúde (IDM Saúde), apresentado pela Tabela 5.40, que demonstra não haver leitos SUS no 

município, influenciando negativamente no IDM do município, que foi de 7,07 em 2018, uma 

avaliação mediana. Por outro lado, destacam-se o Índice de Cobertura Vacinal Pentavalente, 

indicando eficiência na cobertura vacinal de crianças, a cobertura ESF e a quantidade de médicos 

para o SUS, que alcançou nota máxima no ano de 2014 e nota 9 para os anos sequentes. Isto decorre 

do critério utilizado pela Organização Mundial da Saúde – OMS que sugere que o parâmetro ideal é 

de 1 médico para cada 1.000 hab. Outro indicador que apresenta uma avaliação muito boa é o que 

avalia a mortalidade infantil, que somente em 2014 atingiu índice abaixo de 10.  

 
Tabela 5.40: Índices de saúde para o município de Alto Horizonte, 2014-2018. 

Ano 2012 2014 2016 2018 

Cobertura ESF 10 7,13 6,62 10 

Cobertura Vacinal tetravalente 10 10 10 10 

Cobertura ESF - Saúde Bucal 10 7,3 7,19 5,62 

Leitos SUS por 1.000 hab. 0 0 0 0 

Médicos SUS por 1.000 hab. 6,4 10 9,14 9 

Mortalidade Infantil 10 10 8,51 10 

Morte por causas externas (violentas) 10 5,17 7,99 5 

Pré-natal c/ 7 consultas 8,07 4,83 8,44 6,97 

IDM Saúde 8,06 6,8 7,24 7,07 
Fonte: IMB, 2020. 

 
Além da falta de leitos do SUS, os indicadores demonstram necessidade de aprimoramento nos 

serviços de saúde bucal e no número de consultas para o pré-natal, além de tentar reduzir a morte por 

causas violentas. Apesar destes indicadores, é importante salientar que quase 97% dos respondentes 

do questionário de opinião avaliaram positivamente os serviços de saúde do município. 

Como no caso da educação, uma análise da distribuição espacial dos equipamentos de saúde 

no município utilizando-se da metodologia de raios de influência é feita no Capítulo Ordenamento 

Territorial deste relatório e identifica a existência ou não de carência de equipamentos de saúde no 

município. 

 

d) Esportes 

 
O município conta com estádio e ginásio de esportes, uma academia municipal, uma escola 

municipal de esporte e atletismo (Figuras 5.54 a 5.56), praças e parques com equipamentos para 
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atividades físicas, todos de qualidade, com amplos espaços e serviços. Além disso, seu território é 

propício para práticas esportivas em evidência, como o mountain bike. 

Além de ser excelente para a população do município, esta estrutura de esportes possibilita 

ao município se desenvolver como um polo esportivo na região, atraindo negócios e serviços no 

setor, colaborando para diversificar a economia local. 

 

 
Figura 5.54: Academia Municipal de Saúde de Alto Horizonte. 
Fonte: ITCO, 2021. 

 
 

 
Figura 5.55: Escola Municipal de Esporte e Atletismo de Alto Horizonte. 
Fonte: ITCO, 2021. 
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Figura 5.56: Estádio Municipal de Horizonte. 
Fonte: ITCO, 2021. 

 

5.6.9 Habitação de Interesse Social 

 

O estudo sobre a habitação de interesse social tem por objetivo estabelecer a demanda 

existente no município por um direito do cidadão, que é o acesso a uma moradia digna e que lhe 

proporcione os benefícios associados a esse bem. De posse deste conhecimento, se torna mais viável 

estabelecer políticas públicas habitacionais para atender à demanda municipal. 

Os dados abaixo apresentados foram obtidos junto ao Instituto Mauro Borges (IMB), que 

realiza estudos específicos sobre o tema periodicamente. Informações sobre demanda por moradias 

sociais também foram buscadas junto à prefeitura.  

Os dados estatísticos utilizados pelo IMB são obtidos no banco de dados do Cadastro Único 

(CadÚnico) e analisados segundo os seguintes conceitos de déficit habitacional (IMB, 2018): 

 
Déficit Qualitativo –necessidade não só de melhorias habitacionais, mas também do bairro em 

si, com a instalação/construção de parques, praças, postos de saúde, escolas, entre outros; 

 
Déficit Quantitativo – é a necessidade de construir novas moradias. 

 
O estudo do IMB para estabelecer o déficit habitacional é baseado na adaptação pelo 

Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN) da metodologia desenvolvida pela Fundação João Pinheiro 
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(FJP), que é referência no Brasil e adotada pelo Governo Federal. A Figura 5.57 apresenta um quadro 

resumo da aplicação desta metodologia no banco de dados do CadÚnico.  

 

Componente Variável do CadÚnico 
Registros utilizados 

como Déficit 
Habitacional 

Observação 

1.1 Habitação precária 
com domicílios 
improvisados  

Espécie do domicílio 
(V2.02) 

Particular improvisado   

1.2 Habitação precária 
com domicílios rústicos  

Material predominante 
na construção das 
paredes externas (V2.06) 

Taipa na revestida, ou 
madeira aproveitada, ou 
palha ou outro material  

 

2 Coabitação familiar 
(Cômodo) 

Quantos cômodos tem 
seu domicílio (V2.03) 

 
Não é possível estimar a 
intenção de formar 
domicílio exclusivo  

3 Ônus excessivo com 
aluguel  urbano  

Despesa com aluguel 
(V3.10 – item 6) 
 
No mês passado recebeu 
remuneração de 
trabalho:? (V8.05) 
 
Local onde está situado o 
seu domicílio (V2.01) 

Registro da despesa 
(valor) 
 
Registro da renda (valor) 
 
V2.01 = urbano  

Verificação de 
comprometimento acima 
de 30% da renda familiar 
com despesa de aluguel  

4 Adensamento 
excessivo em domicílios 
alugados  

Quantos cômodos estão 
servindo, 
permanentemente de 
dormitório? (V2.04) 
 
Quantas pessoas moram 
no seu domicílio? (V3.07) 
 
Se alugado (V3.10 – item 
6) 

Registro do número 
dormitórios  
 
Registro do número de 
pessoas 
 
V3.10 = alugado  

Verificação do número 
de moradores por 
cômodo utilizado como 
dormitório igual ou 
maior a 3.  

Figura 5.57: Metodologia de cálculo do déficit habitacional no banco do CadÚnico. 
Fonte: IMB, 2018. 

 

a) Déficit habitacional 

 

A Tabela 5.41 apresenta a situação do déficit habitacional de Alto Horizonte, demonstrando 

que, com exceção de coabitação familiar por cômodo, os demais componentes apresentaram 

aumento de demanda no ano 2018 em relação a 2017, refletindo no aumento do déficit total para 

198 famílias e cerca de 11% da população. Em 2018, o componente que apresenta maior 

expressividade é o de ônus excessivo com aluguel urbano, compreendendo 189 famílias, quase 11% 

da população, representando 95% do déficit habitacional do município. 
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Tabela 5.41: Situação de déficit habitacional por componente e total em Alto Horizonte, 2017 e 

2018. 

 
A d e n s a m e n t o  C ô m o d o  I m p r o v is a d o  Ô n u s  R ú s t ic o  T o t a l  D é f ic i t  

2017  2018  2017  2018  2017  2018  2017  2018  2017  2018  2017  2018  

F a m í -
l i a s  

1 2 0 0 0 1 134 189 4 6 139 198 

%  d a  
P o p u -
la ç ã o  

0,07 0,14 0 0 0 0,02 7,13 10,81 0,14 0,24 7,33 11,21 

Fonte: Adaptado de IMB, 2018. 

 

O IMB elaborou um ranking para dos dez municípios do Estado de Goiás com maior déficit 

habitacional para cada um dos componentes analisados. Alto Horizonte consta neste ranking no 

componente de Ônus Excessivo com Aluguel como o 3º município do Estado de maior déficit (Tabela 

5.42), uma posição 38 vezes acima do retratado no ano de 2017. 

 
Tabela 5.42: Ranking dos municípios do Estado de Goiás cujas famílias estão em situação de maior 

déficit habitacional no componente Ônus Excessivo com Aluguel, 2017-2018. 

Município 

Ônus excessivo com aluguel 

2017 2018 

Quant  Rank  Quant  Rank  

Ouvidor  12,79 1 12,60 1 

Santo Antônio de Goiás  10,76 4 11,03 2 

Alto Horizonte  7,13 41 10,81 3 

Brazabrantes  11,20 3 10,29 4 

Anicuns  9,42 8 9,73 5 

Nerópolis  9,03 10 9,68 6 

Senador Canedo  8,74 12 9,63 7 

Abadia de Goiás 11,95 2 9,32 8 

Terezópolis de Goiás 8,20 16 9,13 9 

Guapo  9,67 7 9,11 10 
Fonte: IMB, 2018. 

 
Informações obtidas junto à Secretaria de Assistência Social (2021) indicam que o total de 

pessoas inscritas no Programa Morar com Dignidade da Prefeitura representam cerca de 10% da 

população e que o maior problema é que muitas famílias moram de aluguel, dados que se 

assemelham às estatísticas do Instituo Mauro Borges apresentados acima. Além disso, o alto valor do 

aluguel residencial em Alto Horizonte foi mencionado por diferentes funcionários da prefeitura 

entrevistados e é associado à crescente demanda por residências por parte de funcionários ou 

prestadores de serviço da mineradora. 
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O Programa Morar com Dignidade se encontrava ainda na forma de projeto de lei para ser 

aprovado pela Câmara dos Vereadores no mês de Junho de 2021 e tem como objetivos justamente 

utilizar subsídios da prefeitura para solucionar o déficit habitacional de famílias carentes. 

A prefeitura tem um cadastro com 883 demandas para habitação de interesse social, sendo 

que 80 já foram aprovados e o restantes está em análise.  Para atende a esta demanda, a prefeitura 

tem dois projetos em andamento de loteamentos públicos com um total de 396 lotes, sendo que 198 

se destinam à construção de habitação de interesse social, sendo que a estimativa para 2021 é de 

construção de 50 casas (Secretaria de Assistência Social, 2021). 

 

5.6.10 Potencialidades e fragilidades em relação às condições de vida 

 

O Diagnóstico sobre o Tema Condições de Vida apresenta uma visão temporal sobre diversos 

aspectos de Alto Horizonte apontando potencialidades e vulnerabilidades do município. Com o 

objetivo de subsidiar a elaboração de diretrizes para o Plano Diretor, os principais pontos 

identificados no diagnóstico serão elencados a seguir de forma mais suscinta e em um quadro de 

fragilidades e potencialidades na sequência. 

 

• Crescimento populacional bem acima da média do Estado de Goiás, com população estimada 

entre 8.800 e 14.700 pessoas em 2031, o que pode levar a aumento de demanda por 

serviços públicos e empregos.  

• Envelhecimento da população e redução da base da pirâmide populacional, ou seja, da 

população mais jovem, são tendências da população brasileira de amplo conhecimento e que 

também estão ocorrendo em Alto Horizonte. A tendência é de redução nas demandas 

associadas à população mais jovem, como, por exemplo, na área de educação. Porém, o 

município deve se atentar para necessidades de uma população com tendência ao 

envelhecimento, como questões associadas a acessibilidade e saúde. 

• Crescimento da faixa de população com idade entre 20 a 59 anos, considerada 

potencialmente ativa, e que representa atualmente cerca de 30% da população, projetando-

se um aumento entre 600 e 1.800 pessoas na demanda por oportunidades de trabalho e 

renda nos próximos 10 anos. 

• Dependência econômica parte da prefeitura e dos habitantes em relação à mineradora em 

função do montante arrecadado com o CFEM, em empregos, renda e no consumo de bens e 

serviços no município. 
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• Apesar de haver investimentos da mineradora em programas socioeconômicos no município, 

a significância das receitas da Mineração Maracá para a sua proprietária, a Lundin Mining, 

justifica gestão da prefeitura e moradores por um aumento nestes investimentos. 

• No turismo, o município apresenta potencialidades, no entanto, necessita de políticas para 

dinamizar o setor, especialmente focada no empreendedorismo. 

• Na educação, identificou-se que o município deve investir mais em cursos profissionalizantes 

e no estímulo aos moradores para realizarem os cursos. Igualmente merece atenção especial 

a educação para jovens e adultos. 

• O município conta com diversos equipamentos e serviços público para atividades física e seu 

território é propício para práticas esportivas em evidência, como o mountain bike, o que 

permite o investimento em um polo esportivo em Alto Horizonte. 

• Além de ser excelente para a população do município, esta estrutura de esportes possibilita 

ao município se desenvolver como um polo esportivo na região, atraindo negócios e serviços 

no setor, colaborando para diversificar a economia local. 

• O município tem cerca de 10% da população com déficit habitacional, em especial famílias 

que sofrem com o ônus excessivo de aluguel urbano. 

 

Quadro 5.6: Potencialidades e Fragilidades Relativas ao Tema Condições de Vida. 

DEMOGRAFIA FRAGILIDADES POTENCIALIDADES 

Estimativa de alto crescimento 
populacional, em especial da faixa de 
população com idade entre 20 a 59 
anos, considerada potencialmente 

ativa. 

Aumento na demanda por 
serviços públicos, moradias e 

empregos. 

Aumento na demanda por produtos 
e serviços e geração de novos 

negócios e arrecadação municipal. 

Envelhecimento da população, com 
população acima de 60 anos 

ampliando sua representatividade na 
população total 

Infraestrutura urbana e serviços 
não adequados à demanda desta 

faixa etária. 

Demanda por novos negócios e 
serviços específicos. Renda de 

aposentadoria investida no 
município. 

 

EDUCAÇÃO FRAGILIDADES POTENCIALIDADES 

População de 25 anos ou mais 
analfabeta ou com o ensino 

fundamental incompleto. Número 
de matrículas se manteve estável 

nos últimos anos. 

Prejuízo à qualidade de vida das 
pessoas e dificuldade de inserção 

no mercado de trabalho de 
melhor rendimento. 

Mão de obra mais qualificada para 
o mercado de trabalho. 

Baixa oferta de cursos 
profissionalizantes e não há oferta 

de cursos superiores. 

Mão de obra com baixa 
qualificação e dependência de 

profissionais de fora, com evasão 
de salários. 

Demanda por parte da mineradora 
por mão de obra qualificada e de 

novos negócios para a 
diversificação da economia. 

 



 
 
 
 
 

 

116 

Cont. 

ESPORTES FRAGILIDADES POTENCIALIDADES 

O município conta com diversos 

equipamentos e serviços público 

para atividades física e seu território 

é propício para práticas esportivas 

em evidência, como o mountain bike. 

Distância de grandes centros e 

população reduzida. 

Alto Horizonte se tornar em um 

polo esportivo na região e gerar 

novos negócios e serviços. 

 

ECONOMIA FRAGILIDADES POTENCIALIDADES 

Alto retorno em impostos e 

empregos por parte da mineradora 

gera dependência econômica parte 

da prefeitura e dos habitantes. 

O município e população ficam 

sujeitos às flutuações econômicas 

da mineradora e tem uma 

incerteza no futuro caso a mesma 

encerre suas operações. 

Ampliação de serviços públicos 

com qualidade e recursos 

advindos da produção mineral, 

que podem inclusive aumentar, 

subsidiando a geração de novos 

negócios e diversificando a 

economia. 

Baixos investimentos por parte da 

mineradora em mitigação de 

impactos socioeconômicos. 

Aumento da dependência em 

relação à mineradora e ampliação 

de impactos negativos na 

Socioeconomia do município. 

Ampliação de investimentos 

socioeconômicos por parte da 

mineradora, subsidiando a 

geração de novos negócios, 

diversificando a economia e 

minimizando impactos negativos. 

Apesar de apresentar 

potencialidades, o turismo é 

inexpressivo no município e não há 

políticas de incentivo. 

Baixa disponibilidade de atrativos, 

infraestrutura e serviços turísticos. 

Áreas verdes densas preservadas 

com potencial de ecoturismo e 

esporte de aventura. Turismo de 

negócios em função da 

Mineradora. 

 

HABITAÇÃO SOCIAL FRAGILIDADES POTENCIALIDADES 

O município tem cerca de 10% da 

população com déficit habitacional, 

em especial no ônus excessivo de 

aluguel urbano. 

Redução da qualidade de vida e 

segurança financeira. 

Dinamização da economia com a 

construção de moradias. 

Adensamento populacional e 

menor demanda por 

infraestrutura e serviços urbanos. 

 
 

5.7 A mineração em Alto Horizonte 

 

A mineração é um termo que indica as atividades voltadas para a extração de minérios. 

Grande parte dos objetos e produtos que consumimos, são oriundos da atividade de mineração. 

Também conhecida como extrativismo mineral, a mineração acompanha a humanidade desde os 

primórdios da civilização. Atualmente, é um componente indispensável para a industrialização e a 

economia mundial. 
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Mesmo sendo essencial para o desenvolvimento socioeconômico, apresenta grande 

potencial de riscos e impactos ambientais e socioeconômicos quando realizada de maneira incorreta, 

seja pela falta de planejamento ou pela falta de fiscalização.  

No município de Alto Horizonte, se localizada a Mineração Maracá Indústria e Comércio 

(MMIC) que possui um grande potencial minerário por estar inserida no contexto geológico da Faixa 

Brasília, especificamente no Arco Magmático de Mara Rosa que contém importantes depósitos de 

ouro (Au) e cobre (Cu).  

Destaca-se a importância do cobre no contexto mundial pois é largamente utilizado para 

transmissão de energia elétrica, dentro de residências e prédios comerciais, nos sistemas de geração 

de energia convencional e de energia renovável, com também em ligas metálicas como latão 

e bronze. A calcopirita (CuFeS2) é o mineral de cobre mais comum, sendo também a principal fonte 

mineral. A calcopirita, a calcocita e a bornita também são os outros minerais sulfetados de cobre.  

Já para o ouro, na maioria dos casos, as partículas encontram-se intimamente associadas a 

alguns minerais, especialmente da família dos sulfetos, tais como arsenopirita, pirita, pirrotita e 

calcopirita. O ouro possui características importantes como resistência à corrosão, boa condutividade 

e não reage com outros produtos químicos.  

O uso mais popular é na confecção de joias e de acordo com o Instituto Brasileiro de Gemas e 

Materiais Preciosos (IBGM), o Brasil está no ranking dos 15 maiores produtores. Suas aplicações são 

diversas, na indústria eletrônica, na decoração, na gastronomia, avanços em nanotecnologia, 

biologia, avanços na medicina e em tratamentos estéticos. 

  

5.7.1 O Empreendimento  

 

A mina Chapada foi descoberta em 1973 pela Mineração Serras do Sul – Minerasul, empresa 

subsidiária da INCO por meio de uma campanha regional de geoquímica de sedimentos de corrente. 

A operação, adquirida da Yamana Gold Inc. em julho de 2019, é totalmente detida e operada 

pela subsidiária brasileira da Lundin Mining, a Mineração Maracá Indústria e Comércio S/A (MMIC),  

A empresa, Mineração Maracá Indústria e Comércio (MMIC), ao ser solicitada para 

disponibilização de documentação e informações, para a elaboração dos estudos de caracterização 

para fins de elaboração Plano Diretor do município de Alto Horizonte, estabeleceu como condição 

um contrato de confidencialidade de dados, o que para esse Plano Diretor se torna inviável pois se 

trata de um documento municipal público.  

Desta forma, a abordagem dos processos da mineração realizados no município será 

realizada a partir da legislação vigente e em documentos disponibilizados pela Prefeitura.  
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5.7.2 A legislação mineral vigente 

 

  A legislação mineral brasileira é constituída por um complexo de leis, decretos-lei, decretos, 

regulamentos, resoluções, portarias e normas técnicas que são passíveis de reformas ao longo do 

tempo. 

 A atividade de mineração é regulada pela Constituição Federal de 1988, pelo Código de 

Mineração, Leis específicas e Atos normativos da Agência Nacional de Mineração (ANM), Agência 

Nacional de Águas (ANA), Ministério de Minas e Energia (MME) e Ministério do Meio Ambiente 

(CONAMA). 

 

5.7.3 O processo da mineração 

 

  Em geral um processo de mineração se desenvolve a partir de estudos de prospecção e 

prospecção e pesquisa conforme demonstra a Figura 5.58:  

 

• Prospecção: refere-se às fases de estudos e reconhecimento geológico preliminares. 

• Pesquisa mineral: refere-se às fases de exploração, delineamento e avaliação econômica.  

 

 
Figura 5.58: Esquema de relatórios a serem entregues para a concessão da outorga do título minerário 
Fonte: ITCO, 2021. 
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Após a outorga concedida se inicia as fases de explotação, tratamento, transporte e por fim 

descomissionamento desse bem mineral, que são: 

 

• Lavra / Extração mineral  

• Beneficiamento / Processamento mineral  

• Deposições (Pilhas e Barragens) 

• Transporte (Interno e Externo) 

• Comercialização 

• Descomissionamento / Fechamento de mina 

 
  Cada um destes processos envolve uma série de aspectos que interferem tanto no ambiente 

natural quanto nas relações com a sociedade. 

  Segundo o site oficial da Lundin Mining, a operação está em produção contínua desde o 

comissionamento em 2007. 

 

5.7.4 Lavra 

 

Segundo o Código Brasileiro de Mineração  a lavra é o conjunto de operações que têm como 

objetivo o aproveitamento industrial de jazidas, desde a extração de substâncias minerais até o seu 

beneficiamento.  

Na lavra a céu aberto ocorre a extração de material em uma escavação na superfície. Sendo 

indicada para rochas e minerais que estão em depósitos superficiais, com estrutura, mergulho, 

espessura e forma favoráveis. Onde o estéril (mineral ou rocha que não possui valor econômico) é 

relativamente pequena ou tem estrutura geológica que prejudica a abertura de túneis. 

Para a realização da extração de minérios da crosta terrestre, pode se utilizar da “cata” 

(manual), o desmonte hidráulico, o desmonte mecânico e o desmonte por explosivos. O quais devem 

ser realizados somente por um profissional capacitado, que no caso do desmonte por explosivos é o 

Blaster.  

Seguindo as normas da NR 22 (Norma de Segurança e Saúde Ocupacional na Mineração), no 

momento da realização do desmonte por explosivos, a área de risco deve ser evacuada, devidamente 

vigiada, ser precedido do acionamento de sirene e dispor de abrigo para uso eventual daqueles que 

acionam a detonação. Os perímetros de segurança devem ser definidos e apresentados no Plano de 

Lavra. 
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Os horários das explosões devem ser passados de maneira informativa para a população da 

cidade, consignados em placas visíveis na entrada de acesso às áreas da mina. 

Como medidas mitigadoras aconselha-se medir a umidade do ar, caso haja baixa umidade, 

sujeitas ao acúmulo de eletricidade estática, deve-se usar anel de aterramento ou outro dispositivo 

similar durante a atividade de montagem do circuito e detonação elétrica. É proibida a detonação a 

céu aberto em condições de baixo nível de iluminamento ou quando ocorrerem descargas elétricas 

atmosféricas. 

Deve-se instalar aparelhos de medição de ruídos (dosímetro de ruído, decibelímetro) e 

vibrações no solo (geofone, monitores de vibração) e realizar o monitoramento nas áreas próximas 

ao local de detonação, para manter o limite determinado pela NRM-16 Operações com Explosivos e 

Acessórios, quanto a limites de tolerância para ruídos de impacto, que deve se manter dentro dos 

seguintes limites máximos: 

 

• velocidade de vibração: 15 mm/s (quinze milímetros por segundo);  

• sonora: 134 dB (cento e trinta e quatro decibéis). 

 

Há a necessidade de se manter o controle de partículas suspensa no ar (poeira). Os limites 

são definidos em conformidade com a substância que se está em suspensão no ar. Este controle 

pode ser realizado a partir de equipamento de medição (seletor ou equipamento eletrônico) e 

conforme os limites definidos pela NR 15: 

 

• O limite de tolerância para poeira respirável, expresso em mg/m3, é dado pela seguinte 

fórmula 8/ (% quartzo + 2); 

• O limite de tolerância para poeira total (respirável e não respirável), expresso em mg/m3, 

é dado pela seguinte fórmula 24/ (% quartzo + 3). 

 

Para a extração de desmonte por explosivos a empresa pode terceirizar a uma empresa 

qualificada ou então se fazer da utilização de um paiol, para a estocagem dos explosivos cujo acesso 

deve ser liberado somente ao pessoal devidamente qualificado, treinado e autorizado. E anotados os 

estoques semanais e movimentações de entrada e saída de todos os materiais. 

Local esse que deve ter disponíveis dispositivos de combate a incêndios. Deve ser proibido 

fumar ou utilizar instrumentos geradores de faíscas, fagulhas ou centelhas em suas áreas ao redor 

devido ao perigo de explosão. Manter sinalizado com placas de advertência contendo a menção 

"EXPLOSIVOS", em locais visíveis nas proximidades. 
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No caso da Mineração Maracá Indústria e Comércio (MMIC) tem-se notícia, segundo relatos 

da população, que o desmonte ocorre por detonação de explosivos, o que promove preocupação 

pois nas imediações é sentida a sobrepressão das detonações. Não foi identificado se as exigências 

legais sobre o processo de detonação estão sendo cumpridas pela mineradora.  

Ao se observar fotos de satélite estima-se que, no caso da Mineração Maracá Indústria e 

Comércio (MMIC), há formação de camadas horizontais na superfície (área da lavra). Em geral, essas 

imagens apontam que há bancadas formadas por taludes que, em tese, tem seus tamanhos 

calculados de acordo com a proporção de material útil e inútil. Quanto maior o talude, mais suave 

deve ser o ângulo, para evitar instabilidade. 

Da mesma forma como o processo de detonação, não se tem informações precisas sobre a 

formação destas bancadas e se elas se encontram em situação de estabilidade. 

 

5.7.5 Transporte interno  

 

Após a fragmentação do material, este deve ser transportado da área da lavra até o local 

onde será tratado e/ou beneficiado. A forma mais comum de transporte é por meio de caminhões 

(fora-de-estrada, basculantes). Os equipamentos de transporte executam o trabalho em quatro 

operações básicas: carregamento, transporte, descarregamento e retorno vazio (posicionamento 

para o novo carregamento). 

Alguns dos cuidados a serem tomados nesta etapa são: a manutenção das rotas dentro da mina, 

o preparo e treinamento dos motoristas dos caminhões e operadores de escavadeiras, as manutenções 

dos equipamentos devem estar em dia, não podendo apresentar vazamentos, principalmente de óleo 

hidráulico e do motor, para que não haja comprometimento nem nas operações da mineração nem para 

o meio ambiente, por isso é necessária fiscalização assídua nesse aspecto. 

As vias de circulação de veículos no empreendimento mineiro, não pavimentadas, devem ser 

umidificadas, de forma a minimizar a geração de poeira.  

Na área da mina deve haver luzes de sinalização e alarmes de movimentação desses veículos. 

Também precisam estar em boas condições, para evitar acidentes. Se os caminhões basculantes 

saem do empreendimento e trafegam por rodovias e centros urbanos, devem estar bem-sinalizados 

e atender as leis de trânsito. 

Da mesma forma como o processo de lavra, não se tem informações precisas se o processo 

da Mineração Maracá está em conformidade com as exigências regulamentares. 
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5.7.6 Beneficiamento 

 

Para estabelecer os procedimentos de um beneficiamento e para que ele ocorra de modo 

satisfatório e seguro, é preciso conhecer as características do material. Como não houve o acesso ao 

fluxograma e demais documentos da Mineração Maracá onde os dados para a determinação de 

quais etapas do beneficiamento de minério existe na mineração, este estudo mencionara algumas 

etapas com possíveis riscos. 

O processamento e/ou beneficiamento do material é quando este é submetido a técnicas 

que aproveitam ao máximo o minério sem alterar características químicas, são operações que 

agregam valor e aprimoram a qualidade do minério. 

Segundo o site oficial da Lundin Mining o início da operação de beneficiamento da Mina 

Chapada ocorre a partir de uma britagem prévia na área de lavra (cava) nas três minas a céu aberto 

existentes, as quais são planejadas para se juntarem em uma única cava. Após a britagem inicial o 

material é transportado até a unidade de processamento propriamente dito que compreende uma 

planta de linha única projetada para tratar minérios de sulfeto em uma capacidade atual de 

aproximadamente 65.000 toneladas por dia ou 24 milhões de toneladas por ano. Com um 

processamento convencional de britagem, moagem e flotação produz um concentrado de cobre rico 

em ouro de alta qualidade (Figura 5.59). 

No que tange o beneficiamento do minério a empresa somente divulga, em seu site oficial, as 

etapas do beneficiamento existente, a britagem, a moagem, o concentrador e a flotação. Pelo não 

acesso as informações em que se especifica qual dos equipamentos se utiliza em cada uma dessas 

etapas do beneficiamento, será discorrido os riscos em sua generalidade. 

A emissão de particulados no ar e geração de ruídos provenientes dos equipamentos, deve 

obedecer ao limite tolerável para cada área segundo a NR 15, afim de desenvolver a atividade com a 

observância dos aspectos de segurança, saúde ocupacional e evitar o incômodo das pessoas e risco 

de acidentes. 

Se no processamento do minério em questão houver lixiviação, para o atendimento das 

Normas Reguladoras de Mineração (NRM) deve-se: 

 

• Proteger, sinalizar e permitir o acesso a somente de trabalhadores treinados e 

supervisionados por profissional legalmente habilitado;  

• Realizar implantação de bacias de contenção das soluções geradas nos processos e 

um sistema de contenção de emergência levando em conta os estudos sobre 
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precipitações pluviométricas para definição das capacidades de armazenamento dos 

sistemas e com a devida preparação e impermeabilização das bacias; 

• Observar e detectar possíveis perdas das soluções para o lençol freático para que não 

se haja uma contaminação indesejada. A montante e a jusante dos sistemas de 

disposição devem ser construídas trincheiras ou poços em profundidades adequadas 

visando a verificação de infiltração da solução. 

 

 
Figura 5.59: Provável fluxograma do processo de beneficiamento do minério. 
Fonte: ITCO, 2021. 

 

Não se obteve, no decorrer dos estudos para a Revisão do Plano Diretor de Alto Horizonte, 

informações precisas sobre quais processos são adotados pela mineradora local e se as medidas de 

segurança, principalmente no que se refere ao risco de contaminação dos recursos hídricos, são 

adotadas. 
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5.7.7 Pilhas de estéril  

 

Alguns processos utilizados na mineração necessitam de deposição do material no estado 

seco, as deposições mais comuns são Pilha de Homogeneização, Pilha de Estocagem e Pilha de 

Estéril2 (Figura 5.60).   

 

 
Figura 5.60: Ao fundo, pilha de estéril na Mineração Maracá 
Fonte: Relatório de vistoria da barragem de rejeitos Bacu Pari de 2017 (adaptada). 

 

A deposição de pilha de estéril em camadas se deve a utilização de caminhão para o 

transporte de estéril que descarrega o material por basculamento na plataforma, formando 

pequenas pilhas de forma cônica (Figura 5.61). Em seguida, um trator nivela formando uma camada 

e criando uma nova área para deposições. 

A jusante do pé da pilha necessita-se de um sistema de drenagem (figura 4), como o tapete 

drenante e enrocamento de pé, para evitar inundações e com dispositivos de retenção de 

assoreamento com o devido monitoramento da percolação de água. 

Deve ser observada a decomposição química e/ou dissolução parcial do material depositado, 

para prevenção de uma possível liberação de substâncias poluidoras para o sistema hídrico da região 

com um comprometimento ou poluição do lençol freático. 

 

2 Estéril é o material escavado, gerado pelas atividades de extração (ou lavra) que não têm valor econômico e 
ficam geralmente dispostos em pilhas. 
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Figura 5.61: Visão esquemática da construção da pilha pela disposição em camadas 
Fonte: Nunes, 2014. 

 

Obedecendo as Normas Reguladoras de Mineração – NRM, a deposição do material deve 

ser prevista no Plano de Lavra e deve ser embasada em estudos geotécnicos, hidrológicos e 

hidrogeológicos, sendo especificado o Fator de Segurança adequado, adotado no projeto e 

construção, o qual deve ser suficiente para que se possa intervir e corrigir problemas antes de 

um colapso. Deve ser observado o ângulo de inclinação máximo em relação à horizontal da 

deposição do material, levando em consideração as condições de estabilidade do material a ser 

depositado.  

As pilhas devem ser construídas com o mínimo de impacto ambiental possível, pois 

modificam a paisagem, provocam impactos visuais significativos, alteram os ecossistemas na 

medida em que há a retirada total da vegetação nativa e, consequentemente, afugentando 

animais.  

A recuperação, mitigação ou compensação dos danos ambientais e sociais devem ser 

planejadas e implementadas a partir de um Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) e 

no Plano de Fechamento de Mina, ambos de responsabilidade da mineradora. Neste contexto 

não foi identificado se a mineradora possui os referidos planos e se eles estão publicizados  por 

algum meio. 

No caso da Mineração Maracá Indústria e Comércio S/A (MMIC), considerando as 

imagens de satélite (figura 5.62), provavelmente, as pilhas de estéril existentes são as marcadas, 

e se localizam, duas à leste, uma ao centro e duas nas bordas da barragem. Todas elas 

suscetíveis provocar impactos ao meio ambiente.  
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Figura 5.62: Foto satélite com as possíveis pilhas de estéril e barragem de rejeitos 
Fonte: Google Earth 

 

5.7.8 Barragem de rejeitos 

 

É fato que as barragens são de grande importância para o desenvolvimento de qualquer 

sociedade (armazenamento de água para os diversos usos, regularização de vazão, geração de 

energia, retenção de resíduos minerais e/ou industriais) contudo, essas estruturas podem aumentar 

a exposição da sociedade a níveis de riscos considerados relevantes, por isso a regulamentação e a 

fiscalização, por meio dos órgãos oficiais competentes se fez necessária. 

Tipicamente as Barragens de Rejeito são construídas por três métodos (Figura 5.63). Estes 

métodos fazem referência ao alteamento3 empregado, seguindo em direção a Montante, a Jusante 

ou acompanhando uma Linha de Centro e podem ser construídas com estéril ou com o próprio 

rejeito. 

 

 

3 Alteamento designa o processo de aumento da altura da barragem. À medida que a barragem vai recebendo 
mais rejeitos, novas camadas são colocadas em cima da camada anterior. 
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Figura 5.63: Métodos de construção de alteamentos de barragens 

Fonte: CARDOZO, F. A. C. (2019) 

 
No que se refere à segurança de barragens, a mineradora deve atender a Lei N. 12.334/10 

que estabelece a Política Nacional de Segurança de Barragens (PNSB) e todos as Leis, Normas e 

regulamentos vigentes, dos quais destacam-se os seguintes pontos: 

 

• Deve atender às exigências da Política Nacional de Segurança de Barragens (PNSB), 

elaborando e implementando o Plano de Segurança de Barragens (PSB) e o Plano de 

Ação de Emergência para Barragens de Mineração (PAEBM); 

• Deve entregar as informações para o preenchimento Sistema Nacional de 

Informações sobre Segurança de Barragens (SNISB) (figura 5.64); 

• Deve manter a documentação à disposição do Serviço Especializado em Engenharia 

de Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT), da representação sindical 

profissional da categoria e da fiscalização do Ministério do Trabalho, enviando cópia 

da declaração de Condição de Estabilidade semestralmente; 

• Deve informar qualquer alteração que possa resultar na redução da capacidade de 

descarga da barragem ou modificação que possa comprometer sua segurança; 

• Deve permitir acesso irrestrito aos representantes do Sistema Nacional de Proteção e 

Defesa Civil (SINPDEC) tanto ao local da barragem quanto à sua documentação.  
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Figura 5.64: Categorização da barragem de rejeito Bacu Pari no SNISB no ano de 2019 
Fonte: Sistema Nacional de Informações sobre Segurança de Barragens (SNISB) 
Disponível em: < https://www.snisb.gov.br/relatorio-anual-de-seguranca-de-barragem/2020> 

 

Em termos de responsabilidade quanto à segurança, cabe ao responsável técnico da 

barragem: 

 

• Monitorar a percolação de água, do lençol freático e da movimentação e da 

estabilidade dos maciços, com leituras de sismicidade regional, deslocamentos do 

maciço, dimensões de erosões e trincas, verificação de pontos de surgência e níveis 

em piezômetros de alerta.  

• Manter registros periódicos: dos níveis dos reservatórios da barragem de rejeitos 

(volume armazenado e características físico-químicas do fluido), dos níveis de 

contaminação do solo, lençol freático e na área de influência do reservatório de rejeitos. 

• Observar o aspecto da água, nível do reservatório da barragem de rejeitos, cotas, 

borda livre, capacidade, superfície batimétrica e a qualidade da água descartada e do 

reservatório da barragem de rejeitos.  

• Observar nas tubulações, os aspectos gerais do transporte de rejeitos e água, assim 

como análises das vazões, pressões.  
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• Realizar a inspeção qualitativa do maciço, da fundação e dos alteamentos, 

observando a existência de trincas, erosões, umidade e o aspecto do efluente 

percolado. Já a inspeção quantitativa, na ocorrência de deslocamentos em marcos 

superficiais, aparecimento de erosões, avaliação do poro pressão em vários pontos 

da barragem de rejeitos e a análise de turbidez do efluente percolado.  

 
Os recursos hídricos merecem atenção especial do município, principalmente porque o 

abastecimento da zona urbana se dá por poços tubulares, devendo haver uma fiscalização acerca da 

qualidade da água que é devolvida pela mineração, após sua utilização nos processos da mineração, 

para a bacia hidrográfica de origem.  

O uso das águas subterrâneas e os cursos hídricos que correm por apenas um estado, que é o 

caso dos cursos hídricos próximos a região, é outorgado pelo órgão estadual, que no estado de Goiás 

é a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SEMAD), cabendo à esta 

Secretaria a fiscalização da utilização dos recursos hídricos utilizados pela mineração, sem prejuízo de 

fiscalização pelo Município, conforme prevê a legislação.  

 

a) Vistoria da barragem de rejeitos 

 

Segundo o Relatório de Vistoria da Barragem de Rejeitos Bacu Pari, que foi realizada no mês 

de setembro de 2017, a barragem foi categorizada com alteamento a linha de centro (Figura 5.65), 

encontrando-se na 8º (oitava) etapa de alteamento, referente a elevação de cota de 374 metros a 

375 metros, como mostrado na figura 8, e contendo resíduos não inertes e com substâncias como 

floculantes, xantatos, propileno glicol e concentrado de ouro (Au) e cobre (Cu).  

A barragem de rejeitos contém sistemas de drenagem interna e superficiais e quantificada 

com área de 8 km2 e volume de 134.965.677 m2. Com medidores de nível d’água, medidor de vazão 

triangular, pluviômetro e piezômetros (Fonte: relatório de vistoria da barragem de rejeitos).  

A partir das informações fornecidas e cadastradas no Sistema Nacional de Informações sobre 

Segurança de Barragens (Figura 5.65), para o ano 2019, depreende-se que a Barragem de Bacu Pari 

possui classificação “Baixo 1” para o indicador “Categoria de Risco”, o que significa que a barragem 

atende as características técnicas e mantem bom estado de conservação e classificação “Alto 1” para 

o indicador “Barragens Por Dano Potencial Associado” o que significa um potencial de perdas sociais, 

econômicas e ambientais altos, caso haja um possível ruptura, resultando na classificação B. 
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Figura 5.65: Vista do talude da barragem de rejeitos 
Fonte: Relatório de vistoria da barragem de rejeitos Bacu Pari de 2017 (modificada) 

 

Foram exigências do relatório de vistoria de 2017 a apresentação de uma proposta para 

estabelecimento de sistema de aviso e/ou alerta para população da Zona de Auto Salvamento (ZAS), 

sendo essa zona o trecho do vale a jusante da barragem em que não haja tempo suficiente para 

intervenção da autoridade competente em situação de emergência. E a apresentação de um estudo 

de possíveis cenários e consequências da área afetada a jusante resultantes de um possível caso de 

ruptura. Destaca-se que o Município de Alto Horizonte se encontra a montante (acima) da zona 

descrita. 

Dentre as ações recomendadas estão: a instalação de sistema sonoro para situação de alerta 

ou emergência; o planejamento de rotas de fuga e pontos de encontro em áreas de maior altitude, 

com a respectiva sinalização; a definição de áreas e instalações devidamente construídas e equipadas 

para refúgio das pessoas com a localização de equipamentos e materiais necessários para as 

operações de emergência e prestação de primeiros socorros. 

Não houve informações sobre o atendimento destas exigências. 

 

b) Análise de risco da Barragem 

 

A área urbana de Alto Horizonte localiza-se em uma sub-bacia hidrográfica distinta das sub-

bacias abrangidas pelas áreas de mineração, como mostrado na figura 5.66. Além disso, a observação 
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das imagens de satélite mostrou que a área no entorno de 500 metros das áreas de mineração 

apresenta pouco uso, com algumas porções de vegetação nativa e não há edificações.  
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Figura 5.66: Áreas de mineração em Alto Horizonte 
Fonte:  

 

Para as análises de risco da área de mineração do município de Alto Horizonte, foram 

utilizados, principalmente, os dados de altimétricos do município, com detalhamento de 12,5 metros. 

Com esses dados foram avaliados elementos de risco para o relevo, considerando as declividades 

para se avaliar os riscos ambientais. 
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Em relação ao risco da barragem de rejeitos, foi elaborada a análise de acumulação hídrica 

da bacia hidrográfica do córrego Bacupari, conforme se pode observar na figura 5.62. 

 No trajeto do córrego Bacupari, pelo mapeamento do uso e cobertura dos solos é possível 

observar que não há áreas urbanizadas ou construídas, sendo predominantes as áreas de pastagens 

(figura 5.67).  

 

Rio dos Bois

C
o

rr. C
a
ra

ib
a

C
o
rr. B

acu
p
ari

Rio Formiga

C
orr

. I
m

bé

C
o
rr. B

o
rá

C
o
rr. E

xtrem
a

C
o

rr. S
a
c
o

-d
e
-fe

ijã
o

Corr. Boi-de-carro

Corr. Mutunzinho

49°20'W49°22'W49°24'W49°26'W

1
4

°1
2

'S
1

4
°1

4
'S

1
4

°1
6

'S

0 2 41
km ±

Hidrografia

Bacia Hidrográfica

Acumulação Hídrica

Alta

Muito Alta

Uso e Cobertura dos Solos

Agricultura

Pastagem

Outra Área não Vegetada

Mineração

Aterro Sanitário

Aeroporto

Área Urbana

Hidrografia

Formação Campestre

Formação Savânica

Formação Florestal

 
Figura 5.67: Uso e cobertura dos solos na área de mineração da Alto Horizonte 
Fonte: ITCO, 2021. 

 

A jusante da barragem de rejeitos, seguindo na direção nordeste, o córrego Bacupari faz um 

percurso de mais de 1.500 metros em área de vegetação, que serve para minimizar a velocidade de 
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qualquer evento de vazamento. Assim essa área tendo maior utilização rural e área de vegetação, no 

caso de um possível colapso, o aspecto mais afetado, provavelmente, seria o ambiental, com 

menores danos diretos às propriedades e sociedade. 

 

5.7.9 Transporte externo  

 

Existem três modais de transportes que são utilizados como alternativa logística para 

escoar minérios, sendo eles: rodoviário, ferroviário e dutoviário (mineroduto). Dependendo das 

características do minério e do valor financeiro para determinar qual melhor usar. Quanto a esse 

escoamento os custos de transporte são associados às características do produto transportado. 

A utilização do modal ferroviário é largamente utilizada para o transporte de grandes 

volumes, mas implica que região ou o município possua de linha férrea própria, de terceiros ou do 

governo, terminais de carga e demais estruturas.  

Há, em fase de implementação, a passagem da ferrovia norte-sul na região, no entanto não 

foi identificado o impacto que isto terá em termos do transporte da produção da mineradora.  

 O transporte por meio de dutoviário (mineroduto) é utilizado para transporte de grandes 

volumes e para longas distâncias. O funcionamento do mineroduto independe de variações 

climáticas, tem locação fixa do sistema de transporte e apresenta mínimos riscos de acidentes 

ambientais. Porém necessita certas características do minério, como por exemplo, que esteja como 

polpa de concentrado, onde deve ter uma porcentagem de sólidos necessária para realização 

desse transporte. O que não é o caso do produto obtido na mineração em Alto Horizonte. 

Já o modal rodoviário destaca-se nos meios de movimentação, pois conecta praticamente 

todo o território nacional, apresenta custos fixos baixos (as rodovias são estabelecidas e 

construídas pelo governo), porém seu custo variável (frota, combustível, manutenção etc.) é alto. 

Os caminhões são comumente chamados de “bitrem”, aqueles que podem trafegar transportando 

a matéria bruta ou material beneficiado. Este modal gera um enorme fluxo de veículos pesados nas 

rodovias e nas áreas urbanas podendo elevar alguns riscos, como acidentes. 

Os concentrados de cobre ricos em ouro são transportados por caminhão até o porto de 

Vitória no estado do Espírito Santo, onde são enviados para diversos clientes de fundições no 

exterior.  
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Devido ao grande impacto causado em relação a áreas urbanas que estão próximas às 

mineradoras há a necessidade de se criar rotas para desafogar as vias próximas a estas áreas, onde 

se tenha infraestrutura para manutenção do caminhão e conforto ao caminhoneiro, como postos de 

combustíveis, hotéis, restaurantes, borracharias, oficinas e outros, para que não haja a necessidade 

de o caminhão carregado entrar em área de moradias.  

Neste sentido, em Alto Horizonte, há uma iniciativa conjunta entre o poder público e a 

mineração Maracá para a construção do anel viário para a ligação da GO-347 a GO-556 por um 

trajeto que evita a passagem dos caminhões carregados pelo centro da cidade, o que necessitará de 

áreas destinadas ao suporte deste fluxo de veículos e pessoas. 

Essa ligação das vias diminuirá o fluxo na cidade, porém também se faz necessário a 

implementação de um plano, por exemplo, para implantação das empresas que realizam a limpeza 

dos veículos oriundos da área da mineradora, pois um dos problemas relatados pelos moradores da 

cidade é de que a entrada de veículos e de caminhões da mineração na zona urbana traz resíduos e 

resulta em danos nas vias da cidade. 

 

5.7.10  Potencialidades e fragilidades em relação aos aspectos da exploração mineral 

 

A atividade da mineração apresenta uma série de aspectos que podem ser considerados 

benéficos para as comunidades locais, mas também apresenta outros tantos que representam riscos 

sociais e ambientais. 

O que se observou neste estudo foi que a mineradora apresentou dificuldades em 

disponibilizar informações. Ao ser requisitada para a disponibilização dos dados para a realização dos 

estudos, estabeleceu a condição de confidencialidade de forma que as informações não poderiam 

ser citadas nesse relatório tornando inviável e não aproveitável o acesso a esses dados. 

Por outro lado, e conforme já abordado nos estudos das condições da vida da população, a 

mineradora possui uma série de ações desenvolvidas no sentido da promoção da melhoria da 

qualidade de vida dos habitantes de Alto Horizonte. 

Destaca-se desta forma, no Quadro a seguir as potencialidades e fragilidades da atividade de 

mineração no município. 
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Quadro 5.7: Potencialidades e fragilidades da atividade de mineração no município. 

Etapa Fragilidade Potencialidade 

Lavra e Desmonte 

Área de risco durante detonação 
Divulgação dos horários das 

detonações 

Local de armazenamento dos explosivos  

Geração de vibrações provenientes da 

detonação. 
 

Geração de partículas suspensas no ar 

(poeira). 
 

Degradação ambiental causada pela retirada 

completa da vegetação. 
 

 Geração de empregos. 

 
Geração de receita para o município 

por meio da CFEM. 

Transporte interno 

 

Manutenção de equipamentos  

Geração de partículas suspensas no ar 

(poeira) 
 

Emissão de gases provenientes dos veículos 

de carga e transportes de passageiros. 
 

Transporte externo 

Tráfego dos caminhões dentro do perímetro 

urbano 

Participação na construção do Anel 

Viário. 

O trazer resíduos da mineração (lama) para 

dentro do perímetro urbano 
 

Emissão de gases provenientes dos veículos 

de carga e transportes de passageiros. 
 

Beneficiamento e/ 

ou Tratamento de 

minérios 

 

Existência de Bacias de contenção  

Risco de contaminação do lençol freático e 

dos corpos hídricos superficiais. 
 

Deposição sólida 

(Pilha de 

Homogeneização, 

Pilha de Estocagem 

e Pilha de Estéril) 

Critérios na construção e manutenção da 

pilha requer acesso à informações contidas 

no Plano de Lavra. 

 

Percolação de água e Dissolução parcial do 

material requer acesso a informações 

contidas na documentação do 

monitoramento dos Sistemas de drenagem. 

 

Impactos significativos no Meio Ambiente  
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Cont. 

Etapa Fragilidade Potencialidade 

Deposição não 

sólida (Barragem 

de Rejeito) 

Critérios de construção e monitoramento de 

deposição requer acesso às informações 

contidas no Plano de Segurança de Barragens 

(PSB) e ao Plano de Ação de Emergência para 

Barragens de Mineração (PAEBM). 

 

Desconhecimento acerca das Rotas de fuga e 

de Sistemas Sonoros 
 

Desconhecimento das informações do 

monitoramento dos maciços e de toda a 

estrutura da Barragem 

 

Desconhecimento, por parte do município das 

informações de fiscalização e categorização 

quanto ao dano e risco da barragem. 

 

Outorga de água 

Desconhecimento, por parte do município das 

informações de fiscalização da utilização dos 

recursos hídricos 

 

Relações 

institucionais com 

a Prefeitura 

Dificuldade de acesso a informações 

importantes para que a gestão pública possa 

encaminhar políticas importantes de 

segurança e desenvolvimento 

socioeconômico e ambiental para o 

Município. 

 

 

A partir das potencialidades e fragilidades elencadas e considerando as normas 

regulamentadoras e decretos dos órgãos responsáveis, o poder público municipal deve, por meio de 

estruturas institucionais estabelecer, em consenso com a gestão da mineradora, meios para o 

acompanhamento e fiscalização dos aspectos legalmente amparados para fins de encaminhamento 

de políticas públicas importantes para segurança e desenvolvimento socioeconômico e ambiental 

para o Município e publicização junto à população. 

 

5.8 Saneamento 

 

Entende-se o saneamento como o conjunto de medidas adotadas para a que uma área 

apresente condições de salubridade, limpeza, habitabilidade, oferecendo condições adequadas de 

vida para uma população. 
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  No Brasil o saneamento está posto como um dos direitos fundamentais de todos os 

indivíduos, o que traz ao poder público a responsabilidade de promoção do saneamento básico – 

termo adotado na Política Nacional de Saneamento Básico (PNSB) – a toda a população. Neste caso 

as responsabilidades são partilhadas entre os entes federativos. No entanto a responsabilidade, 

indelegável, no processo de definições de políticas e do planejamento para a promoção do 

saneamento básico é do município, como titular do serviço, e neste sentido faz-se necessário que o 

planejamento municipal, no processo de revisão do seu Plano Diretor, trate do tema. 

  Há de se considerar que a PNSB, promulgada pela Lei n° 11.445/2007, institui que o 

instrumento que efetiva o planejamento das ações de saneamento é o Plano Municipal de 

Saneamento Básico (PMSB). Se constitui como um plano setorial e com um nível de detalhamento 

maior do que o Plano Diretor. 

  No entanto o Plano Diretor deve apontar as diretrizes que garantirão o direito ao saneamento 

básico, este entendido como o conjunto de serviços públicos, infraestruturas e instalações operacionais 

de abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem e manejo das águas pluviais urbanas, 

limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos que devem ser realizados de forma adequada à saúde 

pública, à conservação dos recursos naturais e à proteção do meio ambiente (PNSB). 

  Neste contexto a avaliação das condições do saneamento básico para fins da revisão do 

Plano Diretor basear-se-á nos seguintes subtemas: abrangência das redes de abastecimento de 

água e esgotamento sanitário, número de ligações, abrangência do sistema de drenagem e manejo 

das águas pluviais urbanas, abrangência da limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos, 

disposição final, existência de processos de coleta seletiva. 

  Ressalta-se, novamente, que o estudo detalhado acerca dos quatro componentes do 

saneamento básico cabe ao Plano Municipal de Saneamento Básico. 

 

5.8.1 Abastecimento de água  

 

O sistema de abastecimento de água deve ser capaz de abastecer a população com água de 

qualidade de forma regular e acessível, respeitando os interesses dos demais usuários dos 

mananciais utilizados, em benefício das gerações presentes e futuras (HELLER; PÁDUA, 2010). Sendo 

assim, tendo em vista a proteção da saúde humana, o atendimento por um sistema de 

abastecimento de água em quantidade e qualidade adequadas é uma das principais prioridades para 

população. 
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No município de Alto Horizonte, a infraestrutura disponível é composta por rede de 

distribuição, reservatórios e elevatórias de água tratada. O tratamento e a distribuição da água do 

município são feitos pela SANEAGO – Saneamento de Goiás S/A e é ofertado para 100% da 

população urbana (IMB, 2021). De acordo com o Instituto Mauro Borges, em 2020, o sistema 

contava com 2.212 ligações de água e extensão de 29.010 metros de rede de distribuição, um 

aumento de 30% em relação ao ano anterior. 

Alto Horizonte conta com uma distribuição de água via captação subterrânea composta por 

poços tubulares profundos. O sistema subterrâneo abrange atualmente quatro poços outorgadas 

pela SEMAD- GO, porém em visita a campo foram identificados outros poços o que mostra uma 

inconsistência no cadastro dos pontos de captação. A Figura 5.68 ilustra todos os poços tubulares 

cadastrados em nome da Saneago encontrados no banco de dados da SEMAD, Siagas – CPRM e 

SIEG. 

Com relação ao tratamento, o sistema apresenta como etapa de tratamento a desinfecção 

com hipoclorito. A água bruta é bombeada e encaminhada até a Casa de Cloração localizada na 

Rua Rio Preto, nº 56 e em seguida é armazenada e distribuída para a cidade. Segundo dados do 

SISÁGUA (2021) a vazão de água tratada é de 14,85 L/s (dado registrado em janeiro de 2021). 

De acordo com Pompeo e Samways (2020) o uso de água proveniente de mananciais 

subterrâneos conta com certa previsibilidade de vazão disponível para utilização, o seu uso 

desmedido pode provocar problemas geológicos em aquíferos. Apesar de estarem protegidos por 

camadas de solo e rochas, os aquíferos não são inatingíveis aos processos de contaminação, sendo 

grande a necessidade da realização de trabalhos voltados à proteção dos mananciais subterrâneos, 

realizados por órgãos ambientais nos âmbitos local, regional e nacional. A seguridade da qualidade 

da água bruta é de fundamental importância para atender ao abastecimento humano.  

Mesmo com ampliação da capacidade de armazenamento de água tratada com a 

construção em 2018 de um reservatório apoiado (Volume: 500 m³), Alto Horizonte ainda, segundo 

técnicos da prefeitura, passa por problemas de falta de água, principalmente em período de 

estiagem, o Município deve elaborar estudos de disponibilidade e demanda a fim de garantir o 

pleno do direito a água potável à sua população.  
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Figura 5.68: Mapa com a localização das infraestruturas de Saneamento 
Fonte: ITCO (2021). 
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De forma resumida, o Quadro 5.8 apresenta o cenário básico do abastecimento de água de 

Alto Horizonte com dados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento - Diagnóstico dos 

Serviços de Água e Esgotos - 2019 (SNIS, 2021) e Instituto Mauro Borges (IMB, 2021).  

 

Quadro 5.8: Dados do Município de Alto Horizonte. 

Parcela da população com acesso à água (% da população) 82,57% 

Parcela da população urbana com acesso à água (% da população) 100% 

Consumo per capita de água (litros diários por pessoa) 166,48 

Perdas na distribuição (%) 13,90 

Extensão da rede de água (Km) 29,01 

Volume de água tratada em ETA (mil m³/ano) 356,26 

Quantidades de paralisações no sistema de distribuição de água (paralisações/ano) ¹ 8 

Duração das paralisações (horas/ano.) 76 

Quantidade de economias ativas atingidas por paralisações (economias/ano)  11.100 

Duração média das paralisações (horas/paralis.) 9,50 

¹ paralisações que, individualmente, tiveram duração igual ou superior a seis horas. 

 

Os indicadores de saneamento permitem classificar os municípios de forma quantitativa e 

possibilitam uma comparação pelas tipologias considerando as características comuns permitindo a 

visualização da pontuação por dimensão entre abrangência e eficiência do sistema para o 

planejamento e execução de políticas públicas (NIRAZAWA; OLIVEIRA, 2018). 

Diante do exposto, destaca-se alguns pontos que devem ser levados em conta ao analisar o 

cenário atual do SAA: 

 

• Parcela da população com acesso à água: este índice permite monitorar o alcance do 

objetivo de universalização do acesso ao serviço de abastecimento de água. O município 

apresenta um bom índice de acesso ao sistema, porém o processo de universalização 

deve ser contínuo. 

• Extensão de rede de água: o desempenho do município em relação a esse item pode ser 

traduzido pelo Índice de Desenvolvimento Municipal - IDM Infraestrutura: cobertura da 

rede de água tratada que em 2018 foi de 6,34. Este índice sintetiza o acesso à rede geral 

de água tratada sendo o valor quanto mais próximo de 10, melhor o desempenho.  

• Consumo per capita de água: esse índice expressa a média diária, por indivíduo, dos 

volumes utilizados para satisfazer os consumos domésticos, comercial, público e 
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industrial. É uma informação importante para as projeções de demanda, para o 

dimensionamento de sistemas de água (SNIS, 2021). O consumo per capita de Alto 

Horizonte está acima do registrado no estado de Goiás (135 L/hab/dia) e também acima 

da quantidade de água recomendada pela Organização das Nações Unidas -ONU (110 

litros/dia) Para atender as necessidades básicas de uma pessoa. Segundo SNIS (2021) 

ações contínuas de sensibilização da população para o uso racional da água assegura 

benefícios em curto, médio e longo prazos. 

• Perdas na distribuição: esse índice avalia em termos percentuais do volume de água 

produzido quanto é efetivamente consumido no sistema de abastecimento. Um baixo 

nível de perdas significa o controle sobre faturamentos e custos referentes às 

manutenções, ampliações e melhorias do sistema. O valor registrado em Alto Horizonte é 

baixo em relação ao indíce nacional (38,45 % - Trata Brasil, 2020). A manutenção 

preventiva, pode trazer segundo pesquisa encomendada pelo Trata Brasil (2020) 

benefícios como aumento da receita (com a redução das perdas comerciais) e diminuição 

de custos (com diminuição das perdas físicas).  

• Paralizações do sistema: o município apresenta um número baixo de interrupçãoes, 

segundo o Diagnóstico dos Serviços de Água e Esgotos de 2019 (SNIS, 2021) considera-se 

alto valores iguais ou superiores a 360 paralisações/ano o que significa a uma ou mais 

paralisações por dia. Porém, de forma a garantir a qualidade da prestação do serviço o 

atendimento com água potável deve ser realizado de forma ininterrupta.  

 

5.8.2 Sistema de esgotamento sanitário  

 

O Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) é o conjunto de equipamentos destinados a 

coletar, tratar e encaminhar a uma disposição final os esgotos sanitários de modo higienicamente 

seguros (ABNT, 1986) visando a redução de doenças de veiculação hídrica e consequentemente 

aumentando a qualidade de vida da população. Segundo Nuvolari (2003), além do bem-estar social, a 

implantação de um SES traz benefícios econômicos (como o aumento da produtividade) e ecológicos 

com a preservação dos recursos hídricos, da fauna e da flora. 

As principais unidades que compõem o SES são as redes coletoras, os interceptores, as 

estações elevatórias, as Estações de Tratamento de Esgoto (ETE’s) coletado e os emissários. O SES de 

Alto Horizonte está em fase final de implantação, o município conta com 32.175 m de rede coletora 
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de esgoto, que abrange 90% do perímetro urbano, dos 5 setores da cidade apenas o Setor Industrial 

não possui rede coletora de esgoto. O sistema ainda conta com 797 poços de visitas, que instalados 

na rede permitem a sua manutenção. 

Embora o município possua uma extensa rede coletora de esgoto, dados do Sistema Nacional 

de Informações sobre Saneamento no Diagnóstico dos Serviços de Água e Esgotos de 2019 apontam 

que apenas 7,8% da população é atendida, conforme informações repassadas pelo Prefeitura esse é 

número é maior, pois diariamente é solicitado o serviço de ligação na rede. Os domicílios que ainda 

não estão ligados a rede de esgoto utilizam de sistemas individuais de esgotamento como a fossa 

séptica. 

 O Sistema de Tratamento de Esgoto de Alto Horizonte consiste em tratamento preliminar 

(gradeamento) para a eliminação de sólidos grosseiros e tratamento secundário composto por duas 

lagoas uma de estabilização e outra de maturação. Localizada a nordeste da área urbana a 1,3 Km de 

distância do centro, a Estação de Tratamento (ETE) (Figura 5.69), encontra-se implantada contudo 

ainda não está em funcionamento, neste momento está apenas recebendo o efluente bruto dos 

domicílios que estão ligados à rede coletora. 

 

 
Figura 5.69: Vista aérea da Estação de Tratamento de Alto Horizonte. 
Fonte: ITCO, 2021. 

 
Por não haver um corpo receptor próximo, segundo estudo de Estudo de Viabilidade e 

Autodepuração encomendado pela Prefeitura a solução mais viável para a disposição final do 

efluente tratado é a fertirrigação com sugestão de área é de 17,2 ha (ECOVEL, 2020), como ilustrado 
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na Figura 5.70. A aplicação de efluente tratado no solo é viável, desde que atenda as normatizações 

vigentes. Além disso, deve ser realizado o monitoramento de acordo com padrões de qualidade do 

solo após aplicação seguindo os limites permitidos da resolução CONAMA nº 420 de 2009. 

 

 
Figura 5.70: Sugestão de área para fertirrigação. 
Fonte: ECOVEL (2020). 

 

De forma resumida, o Quadro 5.9 apresenta o cenário básico do sistema de esgotamento 

sanitário de Alto Horizonte com dados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS, 

2020) e Instituto Mauro Borges (IMB, 2021). 

 

Quadro 5.9: Dados do Município de Alto Horizonte. 

População total atendida com esgotamento sanitário (hab.) 500 

Parcela da população atendida com esgotamento sanitário (% da população) 7,8 

Parcela da população sem coleta de esgoto (% da população) 92 

Volume de esgoto coletado (mil m³/ano) 10 

Índice de tratamento de esgoto (%) 0 

Extensão da rede de esgoto (Km) 32,7¹ 

Extensão da rede de esgoto por ligação (m/lig.) 200 

Quantidade de ligações totais de esgotos 25 

Quantidades de extravasamentos de esgotos (extravasamentos/ano.) 0 

Reclamações ou solicitações de serviços 1120 

¹ Dado cedido pela Prefeitura de Alto Horizonte. 
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Diante do exposto, destaca-se três pontos que devem ser levados em conta ao analisar o 

cenário atual do SES: 

 

• Parcela da população atendida com esgotamento sanitário: assim como no SAA, o 

objetivo de analisar esse índice é de verificar se as metas de universalização do sistema 

estão sendo atendidas, o ideal é que esse indicador seja o mais próximo possível de 

100%. Alto Horizonte apresenta um índice baixo, o sistema de esgotamento sanitário é 

novo e ainda está em processo de ligação dos domicílios a rede coletora. Em virtude 

disso, a maioria das moradias contam com sistema individual de tratamento. Não há no 

município o controle se há ou não o uso de fossas rudimentares.  

• Extensão de rede de esgoto: este dado representa o comprimento total da malha de 

coleta de esgoto, incluindo redes de coleta, coletores tronco e interceptores. Como o SES 

é essencial que afeta a saúde pública, o meio ambiente e a economia do município, 

quanto maior for a cobertura deste serviço, menor será o impacto para a sociedade. 

Segunda a prefeitura, a extensão da rede de esgoto do município abrange 90% da área 

urbana, porém ainda não está em pleno uso.  

• Reclamações ou solicitações de serviços: De acordo com o Glossário do SNIS, as reclamações 

ou solicitações de serviços correspondem a todas as queixas de clientes e pedidos de serviços 

dirigidos ao prestador de serviços. O município apresentou um alto índice de reclamação, 

segundo o SNIS (2020) “as hipóteses mais prováveis para as altas proporções podem ser a 

não execução dos serviços reclamados por motivos ou questões operacionais diversas ou a 

existência de mais de uma reclamação para o mesmo problema”. 

 

5.8.3  Sistema de drenagem pluvial  

 

  A Lei nº 13.308 de 2016 define a drenagem e o manejo das águas pluviais como o conjunto 

de atividades e infraestruturas que visam o transporte, a detenção ou retenção das águas pluviais 

(BRASIL, 2016). O sistema de drenagem tradicional é composto por dois subsistemas a micro e a 

macrodrenagem. A microdrenagem são os coletores de águas pluviais na área urbana é composto 

por ruas, sarjetas, boas de lobo e rede de galerias são projetados para um tempo de retorno de 2 a 

10 anos. Com o tempo de retorno de projeto de 25 a 100 anos, a macrodrenagem é constituída 

principalmente por canais de maiores dimensões seja eles abertos ou fechados (POMPEO; 

SAMWAYS, 2020). 
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A maioria dos municípios possuem equipamentos de drenagem pluvial deficientes que aliado 

ao intenso adensamento urbano e a impermeabilização do solo colocam a população diante de 

diversos problemas como pontos de alagamento e inundação, erosão e escoamento de águas 

superficiais contaminadas causando prejuízos materiais e até perdas humanas (BENINI, 2019). Sendo 

assim, há a necessidade de um olhar mais atento ao sistema de drenagem pluvial com o objetivo de 

reduzir a frequência das inundações/alagamentos, evitar erosões e assoreamentos das calhas 

naturais dos cursos d´água e os problemas de sanitários relacionados, como as doenças de 

veiculação hídrica. 

  Todas as águas superficiais são direcionadas para um único ponto de saída (exutório) sob a 

ação da gravidade em uma bacia hidrográfica, sendo essa uma importante unidade de planejamento 

da drenagem urbana (POMPEO; SAMWAYS, 2020). Consequentemente a sua ocupação pode 

provocar consequências a população devido ao regime de escoamento superficial das águas pluviais. 

Alto Horizonte está localizada na região hidrográfica do Tocantins-Araguaia mais precisamente na 

sub-bacia do Rio Araguaia, não há nenhum curso d’água que corta a área urbana. 

Em Alto Horizonte, de acordo com o PMSB- Plano Municipal de Saneamento Básico (2015) o 

início das obras de asfaltamento e microdrenagem começaram em 2012, hoje, segundo SNIS (2020) e 

dados da prefeitura, a extensão total do sistema pluvial é de 12.261 m equipado com 115 bocas de lobo. 

  Segundo o SNIS (2020), nos últimos cinco anos não houve registro de alagamento na cidade, 

além da área urbana do município encontrar-se em um platô com pouca declividade, a manutenção 

dos dispositivos de drenagem é feita regularmente. 

De forma resumida, o Quadro 5.10 XX apresenta o cenário básico do sistema de drenagem 

pluvial de Alto Horizonte com dados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS, 

2020).  

 

Quadro 5.10: Dados do Município de Alto Horizonte. 

Taxa de Cobertura de Pavimentação e Meio-Fio na Área Urbana do Município (%) 100 

Taxa de cobertura de vias públicas com redes ou canais pluviais subterrâneos na 
área urbana (%) 

18,2 

Parcela de Domicílios em Situação de Risco de Inundação 0 

Total de vias públicas com redes ou canais de águas pluviais subterrâneos (km) 12,26 

 

Diante do exposto, destaca-se três pontos que devem ser levados em conta ao analisar o 

cenário atual do sistema de drenagem pluvial: 
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• Taxa de Cobertura de Pavimentação e Meio-Fio na Área Urbana do Município: Alto 

Horizonte apresenta uma taxa alta de cobertura de pavimentação.  

• Taxa de cobertura de vias públicas com redes ou canais pluviais subterrâneos na área 

urbana: Alto Horizonte apresenta uma taxa de cobertura baixa, porém está acima da taxa 

estadual (12,2%). A frequente manutenção preventiva da rede e a baixa declividade da 

cidade contribui o livre escoamento pluvial sem causar riscos de alagamento provocados por 

insuficiências ou deficiências no sistema.  

• Investimento per capita em drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas: de modo geral 

o sistema de drenagem é a vertente do saneamento que recebe menos atenção, não foram 

encontrados dados em relação a despesas com o sistema de drenagem pluvial. 

 

5.8.4 Sistema de resíduos sólidos  

 

O conjunto de infraestruturas, instalações operacionais e serviços de limpeza e urbana e 

manejo de resíduos sólidos corresponde, segundo a Lei nº 11.455 de 2007, a coleta, transporte, 

transbordo, tratamento e destino aos resíduos domésticos e os de provenientes da varrição de 

logradouros (BRASIL, 2007).  

O gerenciamento de resíduos sólidos inclui as etapas de segregação, coleta, transporte, 

tratamento e disposição final, ou seja, é a parte operacional do sistema. O sistema de limpeza 

pública e manejo de resíduos sólidos é de responsabilidade direta da Prefeitura de Alto Horizonte. 

Os resíduos sólidos urbanos (RSU) são aqueles gerados nas residências e comércio e serviços 

locais, na varrição de vias e logradouros e de podas (BRASIL, 2010). Segundo SNIS (2020) a taxa de 

cobertura regular do serviço de coleta de resíduos do município é de 83,13% (em relação a população 

total) já na área urbana essa taxa é de aproximadamente 97%. A coleta e o transporte dos resíduos 

urbanos até o aterro controlado é executada por empresa terceirizada – G R SERVIÇOS E TRANSPORTES 

LTDA (contrato 14/2020) e é realizada em dois regimes: 50% dos bairros são atendidos diariamente e 

os outros 50% três vezes na semana, ambos no período noturno (SNIS, 2020). 

 

a)  Coleta Seletiva 

 

O Paranorama de Resíduos sólidos do Brasil – 2020, traz o retrato de uma década após a 

publicação do Plano Nacional de Resíduos Sólidos - PNRS, no que diz respeito a coleta seletiva, em 
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2010 essa iniciativa estava presente em 56,6% dos municípios, em 2020 em mais de 73% das cidades. 

Embora houve um crescimento considerável nestes dez anos, a coleta seletiva precisa melhorar, pois 

falta de separação dos resíduos reflete na sobrecarga do sistema de destinação final e na exploração 

de recursos naturais. 

A coleta dos resíduos recicláveis no perímetro urbano no munícipio é realizada pela 

COOPRENGO- Cooperativa de Trabalho de Reciclagem do Norte Goiano, segundo SNIS (2020) a 

massa per capita de materiais recicláveis recolhidos via coleta seletiva é de 45,56 Kg/(hab. x ano). Os 

materias são encaminhados para a Usina de triagem localizada na Rua josé Francisco da Silva (Figura 

5.71), onde são separados de acordo com o tipo (plastico, papel, alumínio...) e dispostos em fardos 

para a sua comercialização. 

 

 
Figura 5.71: Centro de Reciclagem do município de Alto Horizonte. 
Fonte: ECOVEL (2020). 

 

Segundo dados do SNIS (2020) a taxa de recuperação de materiais recicláveis em relação a 

massa total de resíduos produzidos no município é de 3,59% embora este indicador esteja um pouco 
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acima da média nacional, que em 2019 era de 2,1%, é um número baixo. O Município deve investir 

campanhas e iniciativas de sensibilização para incentivar a separação dos resíduos recicláveis 

buscando a melhor viabilidade para o aproveitamento dos materiais descartados. 

 

b)  Resíduo de construção civil (RCC) 

 

Os resíduos da construção civil (RCC), comumente chamados de entulho, representam uma 

grande parte dos resíduos sólidos gerados nas áreas urbanas. O Panorama de Resíduos Sólidos do 

Brasil mostra que os municípios coletaram cerca de 45 milhões de toneladas de RCD (resíduos da 

construção e demolição) em 2017 (57% do resíduo sólido total gerado). Apesar da diminuição de 

0,1% em relação a 2016, ainda faltam ações que priorizem o reaproveitamento e reciclagem desses 

resíduos, pois grande parte ainda são encaminhados para unidades de disposição final (aterro) ou 

são despejados em locais inapropriados (ABRELPE, 2018). Segundo resolução nº 307 do CONAMA 

(CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE, 2002) a disponibilidade inadequada desses resíduos 

pode contribuir para a degradação da qualidade ambiental. 

No múnicípio de Alto Horizonte, segundo a prefeitura, o destino final do resíduos da 

construção civil é no aterro controlado da cidade, em área separada a do resíduo urbano. A 

disposição final do RCC em aterro contribui para a redução da vida útil do mesmo, pois ocupa um 

volume considerável.  

De forma a reduzir os dados ambientais, uma saída para a gestão deste tipo de resíduo é a 

implantação de um programa de reciclagem e reaproveitamento aliado a ações de educação 

ambiental no município. 

 

c)  Resíduos de Serviços de Saúde (RSS) 

 

Conforme a resolução nº 222 de 2018 (BRASIL, 2018) que regulamenta as boas práticas de 

gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde e dá outras providências,os resíduos de serviços de 

saúde (RSS) são provenientes de: 

 

§ 1º [...] todos os serviços cujas atividades estejam relacionadas com a 
atenção à saúde humana ou animal, inclusive os serviços de assistência 
domiciliar; laboratórios analíticos de produtos para saúde; necrotérios, 
funerárias e serviços onde se realizem atividades de embalsamamento 
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(tanatopraxia e somatoconservação); serviços de medicina legal; drogarias 
e farmácias, inclusive as de manipulação; estabelecimentos de ensino e 
pesquisa na área de saúde; centros de controle de zoonoses; distribuidores 
de produtos farmacêuticos, importadores, distribuidores de materiais e 
controles para diagnóstico in vitro; unidades móveis de atendimento à 
saúde; serviços de acupuntura; serviços de piercing e tatuagem, salões de 
beleza e estética, dentre outros afins. 

 

Os RSS são de responsabilidade dos estabelecimentos de saúde cabendo aos mesmos, o 

gerenciamento dos seus resíduos desde a geração até a disposição final. Em Alto Horizonte o serviço 

de coleta, transporte e incineração de resíduos do centro de saúde do municipio fica a cargo da 

empresa privada H. M. SOLUÇAO AMBIENTAL LTDA- ME sob o contrato nº 03/2019 vigente até a 

janeiro de 2022. Os resíduos são incinerados a uma temperatura de 800° a 1200 ° C e sua destinação 

final segue a resolução RDC 306/2004 – ANVISA.  

Observa-se no município a adequada destinação do RSS, porém cabe ao órgão ambiental 

competente a fiscalização do transporte e destinação dos resíduos de saúde para a evitar a 

disposição inadequada dos mesmos. 

 

d)  Disposição final 

 

A Lei nº 12.305 de 2010 em seu artigo 3° define disposição final: 

 

VIII – disposição final ambientalmente adequada: distribuição ordenada de 
rejeitos em aterros, observando normas operacionais específicas de modo a 
evitar danos ou riscos à saúde pública e à segurança e a minimizar os 
impactos ambientais adversos; 
 

Os resíduos coletados em Alto Horizonte são encaminhados ao aterro controlado localizado a 

2,20 quilômetros do centro da cidade (Figura 5.72), a operação do aterro fica a encargo da 

prefeitura. Diferentemente do aterro sanitário, em um aterro controlado apenas uma ou outra 

medida é adotada para minimização dos impactos ambientais (COSTA, 2011). Vale lembrar que 

apenas aterros sanitários são unidades de disposição final adequadas, pois contam com sistemas de 

proteção ambiental e de saúde são eles: impermeabilização de base, drenagem e tratamento de 

lixiviados e gases, cobertura periódica com solo, monitoramento geotécnico e monitoramento das 

águas subterrâneas e superficiais (SNIS, 2020).  
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De acordo com o PMSB (2015) do município o Aterro Controlado de Alto Horizonte conta 

com sistema de drenagem do chorume onde é encaminhado para lagoas de acumulação 

impermeabilizadas com geomembrana PEAD (Figura 5.72a), não há tratamento do percolado nas 

lagoas, elas apenas servem para armazenamento e evaporação do chorume produzido. A 

trincheiras não são impermeabilizadas com geomembrana, segundo dados do SNIS (2020) os 

resíduos sólidos ali dispostos são diariamente cobertos com uma camada de solo, porém em visita 

ao local verificou-se muito resíduo a céu aberto (Figura 5.72b) o que pode contribuir a proliferação 

de vetores.  

 

  
Figura 5.72: a) Vista aérea das lagoas de acumulação. b) Vista aérea das trincheiras de resíduos 
Fonte: ITCO (2021) 

 

Por estar próximo a um loteamento – Parque das Araras (em processo de regularização pela 

Prefeitura) (Figura 5.73) e a sua Licença de Funcionamento com validade até 02/2022, a Prefeitura 

está planejando a construção de um novo aterro em outro local. Sendo assim, o ITCO por meio de 

análises espaciais, considerando o arcabouço jurídico e a infraestrutura de transporte disponível, 

produziu o mapeamento de áreas potenciais para a implantação de aterro sanitário no município de 

Alto Horizonte-GO. 
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Figura 5.73: a) Vista aérea do loteamento ao lado do Aterro controlado. 
Fonte: ITCO (2021) 

 

d.1) Seleção de Áreas para Implantação de Aterro Sanitário em Alto Horizonte - GO 

 

  A disposição final de rejeitos e o correto tratamento de resíduos sólidos urbanos, se 

constitui em um grande desafio dos municípios em todo o mundo. É um desafio social, pois a 

correta coleta e disposição de rejeitos e resíduos envolve a participação coletiva de todos os 

setores da sociedade, desde o cidadão, até as grandes corporações públicas ou privadas.  

  É um desafio da gestão ambiental, pois envolve o planejamento de todas as atividades 

envolvidas no processo, as atividades de comando e controle (fiscalização, licenciamento, 

educação, etc.) e até a implantação de mecanismos econômicos sustentáveis, e finalmente é um 

desafio econômico pois envolve investimentos na aquisição de áreas para a disposição final de 

rejeitos e tratamento de resíduos, aquisição de equipamentos, contratação se serviços, entre 

outros. 

  O mapeamento de áreas com potencial ambiental para implantação de aterros sanitários 

deve seguir o arcabouço legal estabelecido. No quadro 5.11 é possível observar esse arcabouço. 
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Quadro 5.11: Arcabouço jurídico ambiental a respeito de seleção de áreas para implantação de 

aterro sanitário 

 

 

  O arcabouço jurídico apresentado visa preservar a integridade ambiental de corpos hídricos 

superficiais e subterrâneos, a vegetação nativa remanescente e sua biodiversidade, a segurança 

aeroportuária e a segurança sanitária dos cidadãos residentes. 

  De posse do arcabouço jurídico, foi dado início a organização da base de dados geográficos. 

Foi elaborado o mapa de declividade do município, a partir dos dados altimétricos. Em seguida foram 

organizados os dados de hidrografia do município a partir dos dados disponibilizados pelo Fundo 

Brasileiro do Desenvolvimento Sustentável (FBDS), na escala 1:25.000 (https://www.fbds.org.br/). 

Foram também organizados os dados de perímetro urbano, aeroporto, vegetação nativa 

remanescente e rodovias. 

  A primeira análise foi da declividade, para selecionar as áreas com declividades maiores de 

1% e menores que 20%, conforme a Figura 5.74. 
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Figura 5.74: Mapa com declividades maiores de 1% e menores que 20% 
Fonte: ITCO, 2021. 
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   Por meio de aplicação de análise espacial de distância, considerando a hidrografia, foi 

possível mapear as áreas com restrição para implantação de aterros sanitários devido a hidrografia. 

Foi considerada a distância de 300 metros de todos os corpos hídricos do município de Alto 

Horizonte. Também foi considerada a distância de 2.500 metros dos poços de abastecimento do 

município. O mapa resultante pode ser observado na Figura 5.75. 

 

 
Figura 5.75: Áreas com restrição para implantação de aterros sanitários devido a proximidade de corpos 
hídricos e de mananciais de abastecimento do município 
Fonte: ITCO, 2021. 
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  Para a proteção sanitária da população o arcabouço jurídico regulamenta a distância de 3000 

metros de áreas urbanizadas, como impeditivas para implantação de aterros sanitários. Esse 

mapeamento pode ser observado na Figura 5.76. 

 

 
Figura 5.76: Mapeamento de áreas restritas para implantação de aterros sanitários nas proximidades de áreas 
urbanizadas. 
Fonte: ITCO, 2021. 
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  Finalmente, considerando o arcabouço jurídico, é aconselhável que não seja retirada a 

vegetação nativa para a implantação de aterros sanitários. Essa não é uma restrição, mas a escolha 

de áreas com vegetação nativa pode demandar maior tempo e esforços no processo de 

licenciamento. Sendo assim, também foram mapeadas as áreas contendo vegetação nativa 

remanescente no município de Alto Horizonte, conforme se pode observar na Figura 5.77.  

 

 
Figura 5.77: Mapa das áreas cobertas por vegetação nativa remanescente no município de Alto Horizonte 
Fonte: ITCO, 2021. 
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  Além do arcabouço jurídico, no caso do município de Alto Horizonte, a mineração é uma 

atividade de grande importância, sendo desaconselhável a implantação de aterro sanitário nas 

proximidades de áreas de mineração. Sendo assim, foi mapeada uma área com distância maior que 

500 metros das áreas de mineração, conforme a Figura 5.78. 

 

 
Figura 5.78: Área de entorno de atividades de mineração 
Fonte: ITCO, 2021. 
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  Considerando todas as áreas restritas para a implantação de aterro sanitário no município de 

Alto Horizonte, foi elaborado o mapa de áreas sem restrições para implantação de aterros sanitários 

no município, conforme se pode observar na Figura 5.79.  

 

 
Figura 5.79: Mapa de áreas sem restrições para implantação de aterro sanitário 
Fonte: ITCO, 2021. 
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  Devido as características hidrográficas, de relevo, dos remanescentes de vegetação nativa e 

de urbanização, o município de Alto Horizonte boa quantidade de áreas sem restrições para 

implantação de aterro sanitário. Contudo, é importante avaliar as localizações das rodovias a fim de 

se mapear as áreas viáveis para a implantação de aterro sanitário. Sendo assim, foram consideradas 

distantes a até 2 km das rodovias existentes como sendo viáveis (Figura 5.80). 

 

 
Figura 5.80: Viabilidade logística para implantação de aterro sanitário 
Fonte: ITCO, 2021. 
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  Considerando o aeródromo, foi mapeada a área de 20 km ao redor do mesmo. Neste caso, a 

distância de 20 km não é restrição, mas se for o caso de implantar aterro sanitário a uma distância 

menor que 20 km de aeródromo é necessário a anuência de instituição relacionada com tráfego 

aeroviário. Na Figura 5.81 é possível observar a área de 20 km ao redor do aeródromo, bem como o 

atual local de disposição de resíduos sólidos do município de Alto Horizonte. 

 

  
Figura 5.81: Área de 20 km de aeródromo e local atual de disposição de resíduos sólidos do município de Alto 
Horizonte 
Fonte: ITCO, 2021. 
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  É importante considerar que o atual local de disposição de resíduos sólidos do município de 

Alto Horizonte está localizado a menos de 20 km do aeródromo e a menos de 3 km da área urbana 

no município. 

  No entanto, a implantação de aterro sanitário a longa distância de área urbanizada, pode 

onerar o transporte dos resíduos e rejeitos. Sendo assim, é mais indicado que a localização de 

aterros sanitários considere o arcabouço jurídico, mas não ocorra a longas distâncias da área urbana. 

Assim, na figura 5.82 é possível observar as áreas mais próximas da área urbana, considerando os 

aspectos de restrições. 

 

 
Figura 5.82: Áreas para implantação de aterro sanitário nas proximidades da área urbana de Alto Horizonte 
Fonte: ITCO, 2021. 
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  A Figura 5.83 mostra a área selecionada para a construção do novo aterro, segundo estudo 

realizado pela Prefeitura, com base nas análises espaciais efetuadas a nova área para o aterro é 

favorável para a sua contrução, pois está inserida em uma área sem restição. 

 

 
Figura 5.83: Área em estudo para a construção do Aterro Sanitário 
Fonte: Prefeitura de Alto Horizonte, 2021. 

 

e)  Indicadores do sistema de resíduos sólidos 

 

Na sequência é apresentado, de forma resumida, no Quadro 5.12 o cenário básico do sistema 

de resíduos sólidos de Alto Horizonte com dados do Sistema Nacional de Informações sobre 

Saneamento (SNIS, 2020). 
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Quadro 5.12: Dados do Município de Alto Horizonte. 

Existem catadores de materiais recicláveis que trabalham dispersos na cidade? não 

Existem catadores organizados em Cooperativas ou Associações? sim 

Quantidade de RDO coletada pelos agentes privados 8,73% 

Quantidade total de resíduo urbano coletado 2.860 T 

Quantidade total de resíduo da construção civil coletado 250 T 

Percentual da população atendida com frequência diária 50 

Percentual da população atendida com frequência de 2 ou 3 vezes por semana 50 

População urbana atendida pelo serviço de coleta domiciliar direta, ou seja, 
porta a porta 

5.332 

Quantidade total de materiais recicláveis recuperados per capita 
18,73 

Kg/(hab*ano) 

Quantidade recolhida via coleta seletiva  250,6 T 

Taxa de cobertura do serviço de coleta domiciliar direta (porta-a-porta) da 
população urbana do município (%) 

96,95 

Taxa de cobertura regular do serviço de coleta de RDO em relação à população 
total do município (%) 

83,13 

 

Diante do exposto, destaca-se alguns pontos que devem ser levados em conta ao analisar o 

cenário atual do sistema de resíduos sólidos: 
 

• População atendida com coleta de resíduos: assim como as outras infraestruturas de 

saneamento, a coleta dos resíduos sólidos deve ser universalizada em todo o município. O 

município possui uma alta taxa de coleta. 

• Aterro controlado: o aterro controlado não é destinação ambientalmente adequada, pois 

não apresenta todas as medidas de controle dos impactos ambientais, sendo assim o mesmo 

deve ser substituído por um aterro sanitário.  

• Cobertura do serviço de coleta seletiva: não há, no município a coleta porta-a-porta, os 

materiais recicláveis são dispostos em postos de entrega voluntária. Pode-se dizer que por 

esse motivo a coleta seletiva não possui números expressivos. Segundo Goiás (2017) “a falta 

de políticas públicas eficazes e de sustentabilidade econômica da coleta seletiva / centrais de 

triagem contribui, para este cenário”.  

 

5.8.5 Cemitérios 

 

  Os cemitérios são parques ou edificações destinadas à preparação e sepultamento de 

cadáveres ou restos mortais humanos. Alto Horizonte possui um único cemitério com capacidade de 
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expansão, situado na região norte da cidade (Figura 5.84), na Avenida Ulisses Guimarães. Possui 

edificações residenciais e comerciais em suas adjacências e ao fundo, verificado em visita ao local, há 

uma plantação de melancia (Figura 5.85). Deve ser analisada junto a prefeitura a permanência dessa 

área plantada visto que o solo da área pode estar contaminado com o percolado proveniente dos 

túmulos. 

 

  
Figura 5.84: a) Vista aérea e túmulos do cemitério municipal de Alto Horizonte. 
Fonte: ITCO (2021) 

 

 
Figura 5.85: Plantação ao fundo do cemitério. 
Fonte: ITCO (2021) 

 

O Cemitério Municipal Henrique Rodrigues Froes não possui licença, desse modo não foi 

possível verificar se ele foi projetado de acordo com critérios técnicos de saneamento o qual 

possibilitam o controle dos impactos ambientais associados. A regularização do cemitério permite 
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atestar a viabilidade ambiental, mediante da sua caracterização de forma a propiciar uma análise e 

consequentemente propor ações de maneira a minimizar e/ou eliminar as alterações negativas 

(ROCHA.; RIBAS; BELLO, 2013). 

Os cemitérios envolvem uma problemática ligada à saúde pública e ambiental, dado o 

comprometimento potencial a que estão sujeitos os solos e as águas locais (GAMBIN et al., 2008) 

Principal causa da poluição ambiental no cemitério, o necrochorume é o líquido proveniente da 

decomposição do corpo e pode conter diferentes tipos de bactérias e vírus patogênicos que podem, por 

meio de plumas de contaminação, vir a disseminar-se no solo e no lençol freático (BACIGALUPO, 2012). 

Para prevenir os riscos de contaminação ambiental, o CONAMA - Conselho Nacional do Meio 

Ambiente elaborou a Resolução nº 335 de 2003 que dispõe sobre o licenciamento ambiental de 

cemitérios e estabelece requisitos e condições técnicas para a implantação de cemitérios no que 

tange à proteção e à preservação do ambiente, em particular do solo e das águas subterrâneas. 

  Sendo assim, considerando que essas unidades são fontes potenciais de poluição, a área 

ocupada pelo cemitério exige monitoramento contínuo do solo, águas superficiais e subterrâneas 

(SOUZA; CAVALCANTE, 2020). 

  Devido ao seu grande potencial poluidor foi realizado uma análise espacial considerando 

aspectos jurídicos e técnicos.com o objetivo de apresentar o mapeamento de áreas potenciais para a 

implantação de cemitério no município de Alto Horizonte-GO. 

 

a)  Seleção de Áreas para Implantação de Cemitério em Alto Horizonte – GO 

 

  A adequada localização de cemitérios é um desafio socioambiental, pois se faz necessária a 

acessibilidade para a viabilização de acessibilidade para visitação e cuidados adequados as 

sepulturas. Por outro lado, se não forem observados parâmetros ambientais importantes, os 

cemitérios podem atuar a contaminação de recursos hídricos e solos, resultando em riscos para a 

saúde pública. 

  O mapeamento de áreas com potencial ambiental para implantação de cemitério deve 

considerar a resolução CONAMA nº 368, de 28 de março de 2006, que trata do licenciamento 

ambiental de cemitérios: 

  O CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE-CONAMA, no uso das competências que lhe são 

conferidas pela Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981, regulamentada pelo Decreto no 99.274, de 6 

de julho de 1990, e tendo em vista o disposto em seu Regimento Interno, anexo à Portaria no 168, de 
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10 de junho de 2005, e considerando a necessidade de revisão da Resolução no 335, de 3 de abril de 

2003, que dispõe sobre o licenciamento ambiental de cemitérios, em função das particularidades 

existentes em áreas de proteção de mananciais localizadas em regiões metropolitanas, resolve: 

 

Art. 1o Os arts. 3o e 5o da Resolução no 335, de 3 de abril de 2003, passam a 
vigorar com a seguinte redação: 
“Art. 3o ………… 
§ 1o É proibida a instalação de cemitérios em Áreas de Preservação 
Permanente ou em outras que exijam desmatamento de Mata Atlântica 
primária ou secundária, em estágio médio ou avançado de regeneração, em 
terrenos predominantemente cársticos, que apresentam cavernas, 
sumidouros ou rios subterrâneos, bem como naquelas que tenham seu uso 
restrito pela legislação vigente, ressalvadas as exceções legais previstas. 
“Art. 5o ……… 
I – o nível inferior das sepulturas deverá estar a uma distância de pelo menos 
um metro e meio acima do mais alto nível do lençol freático, medido no fim 
da estação das cheias. 
§ 1o Para os cemitérios horizontais, em áreas de manancial para 
abastecimento humano, devido às características especiais dessas áreas, 
deverão ser atendidas, além das exigências dos incisos de I a VI, as seguintes: 
I – a área prevista para a implantação do cemitério deverá estar a uma 
distância segura de corpos de água, superficiais e subterrâneos, de forma a 
garantir sua qualidade, de acordo com estudos apresentados e a critério do 
órgão licenciador; 
II – o perímetro e o interior do cemitério deverão ser providos de um sistema 
de drenagem adequado e eficiente, destinado a captar, encaminhar e dispor 
de maneira segura o escoamento das águas pluviais e evitar erosões, 
alagamentos e movimentos de terra; 
III – o subsolo da área pretendida para o cemitério deverá ser constituído por 
materiais com coeficientes de permeabilidade entre 10 -5 e 10 -7 cm/s, na 
faixa compreendida entre o fundo das sepulturas e o nível do lençol freático, 
medido no fim da estação das cheias. 
Para permeabilidades maiores, é necessário que o nível inferior dos jazigos 
esteja dez m acima do nível do lençol freático. 
§ 2o A critério do órgão ambiental competente, poderão ser solicitadas 
informações e documentos complementares em consonância com exigências 
legais específicas de caráter local. 

 

  O arcabouço jurídico apresentado visa preservar a integridade ambiental de corpos hídricos 

superficiais e subterrâneos, a vegetação nativa remanescente e sua biodiversidade e a segurança 

sanitária dos cidadãos residentes. 

  De posse do arcabouço jurídico, foi dado início a organização da base de dados geográficos. Foi 

elaborado o mapa de declividade do município, a partir dos dados altimétricos. Em seguida foram 
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organizados os dados de hidrografia do município a partir dos dados disponibilizados pelo Fundo 

Brasileiro da Desenvolvimento Sustentável (FBDS), na escala 1:25.000 (https://www.fbds.org.br/). 

Foram também organizados os dados de perímetro urbano, vegetação nativa remanescente e rodovias. 

  A primeira análise foi da proximidade da área urbana, visando a viabilidade para as atividades 

de visitação e manutenção do cemitério. Por isso, foi considerada a distância máxima de 3 km da área 

urbana. Não há regras estabelecidas para essa questão, os cemitérios podem ser localizados dentro de 

áreas urbanizadas e também poder estar localizados em áreas rurais. Essa área pode ser observada na 

Figura 5.86. 

 

 
Figura 5.86: Área de 3 km no entorno da área urbana, para implantação de cemitério. 
Fonte: ITCO, 2021. 
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  Em relação a declividade dos relevos, como o arcabouço jurídico não estabelece critério em 

relação a essa variável ambiental, optou-se por adotar os relevos com declividade variando de 1% a 

20%, como favoráveis a implantação de cemitérios, pois essas inclinações de terrenos possibilitam a 

drenagem das áreas, com baixa possibilidade de ocorrência de erosão dos solos. Essas áreas podem 

ser observadas na Figura 5.87. 

 

 
Figura 5.87: Mapa com declividades maiores de 1% e menores que 20%. 
Fonte: ITCO, 2021. 
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  Em relação aos recursos hídricos, a resolução do CONAMA estabelece que “a área prevista 

para a implantação do cemitério deverá estar a uma distância segura de corpos de água, superficiais 

e subterrâneos, de forma a garantir sua qualidade”. Dessa forma, estabeleceu-se a distância de 300 

metros dos cursos d’água e 500 metros dos poços de captação de água para o abastecimento 

municipal. O mapa resultante pode ser observado na Figura 5.88.  

 

 
Figura 5.88: Áreas com restrição para implantação de aterros sanitários devido a proximidade de corpos 
hídricos e de mananciais de abastecimento do município. 
Fonte: ITCO, 2021. 
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  É importante observar no mapa da Figura 5.88, que a localização do cemitério atual de Alto 

Horizonte está de acordo com os critérios de segurança da hidrografia municipal. 

É importante a preservação da vegetação nativa para a implantação de cemitérios, pois a 

escolha de áreas com vegetação nativa pode demandar maior tempo e esforços no processo de 

licenciamento. Sendo assim, também foram mapeadas as áreas contendo vegetação nativa 

remanescente, localizadas a até 3 km da área urbana do município de Alto Horizonte, conforme se 

pode observar na Figura 5.89. 

 

 
Figura 5.89: Mapa das áreas cobertas por vegetação nativa remanescente no município de Alto Horizonte 
Fonte: ITCO, 2021. 
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  Em relação as águas subterrâneas, foi realizado o mapeamento da profundidade do lençol 

freático livre, considerando as altitudes da rede de drenagem do município. A resolução CONAMA 

estabelece que: “o nível inferior das sepulturas deverá estar a uma distância de pelo menos um 

metro e meio acima do mais alto nível do lençol freático, medido no fim da estação das cheias”. 

Dessa forma, as áreas com lençol freático a profundidades superiores a 5 metros podem ser 

observadas na Figura 5.90.  

 

 
Figura 5.90: Mapa de áreas sem restrições para implantação de aterro sanitário. 
Fonte: ITCO, 2021. 

 



 
 
 
 
 

 

172 

  Por meio da integração espacial de todas as áreas desfavoráveis a implantação de cemitérios 

(áreas brancas) no município de Alto Horizonte, obteve-se o mapa da Figura 5.91, onde é possível 

observar as profundidades do lençol freático das áreas favoráveis a receberem a implantação de 

cemitério. 

 

 
Figura 5.91: Viabilidade logística para implantação de aterro sanitário 
Fonte: ITCO, 2021. 

 

  Para uma melhor visualização das áreas favoráveis, foi construído o mapa da Figura 5.92, 

onde as áreas desfavoráveis estão simbolizadas pela cor amarela. 
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Figura 5.92: Áreas restritas a implantação de cemitério no município de Alto Horizonte 
Fonte: ITCO, 2021. 

 

  Finalmente, ainda é necessário considerar o coeficiente de impermeabilização dos solos. No 

caso da área analisada, de 3 km no entorno da área urbana de Alto Horizonte, a ocorrência é de 

Latossolo vermelho-amarelo distrófico, que possui coeficiente de impermeabilização conforme o 

exigido na resolução CONAMA, sendo necessário maiores análises geotécnicas ao se definir novas 

áreas para implantação de cemitério no município (FONTANA et al. 2016). 
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5.8.6  Potencialidades e fragilidades relativas ao saneamento básico 

 

Quadro 5.13: Síntese das potencialidades e fragilidades do saneamento 

Subtemas Potencialidades Fragilidades 

Sistema de 

Abastecimento de 

Água 

- Abastecimento de água atende 

toda a área urbana; 

- Baixo número de interrupções na 

rede 

- Inconsistência no cadastro de poços; 

- Não há cadastro dos imóveis que 

utilizam sistemas individuais; 

- Problema com falta de água 

Sistema de 

Esgotamento 

Sanitário 

- Extensão da rede de coleta 

- Não há cadastro dos imóveis que 

utilizam sistemas individuais; 

- Sistema de tratamento ainda sem 

funcionamento 

Drenagem Pluvial 
-Manutenção preventiva da rede; 

- Não há alagamento na cidade 

-Ausência de Plano Municipal de 

Drenagem; 

Resíduos Sólidos 

- Programa de coleta seletiva; 

- Alta taxa da população atendida 

pela coleta de resíduos sólidos; 

- Plano para a regularização do 

Aterro; 

- Destino para o lixo hospitalar 

adequado; 

- Não há a coleta porta-a-porta dos 

materiais recicláveis 

- Destinação inadequada de RCC; 

- Aterro controlado; 
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6. ORDENAMENTO TERRITORIAL URBANO 

 

  Ordenamento territorial pode ser definido como a tradução das políticas econômicas, 

sociais, culturais e ambientais da sociedade na ocupação do território. É, simultaneamente, 

disciplina científica, técnica, administrativa e uma política que se desenvolve numa perspectiva 

interdisciplinar e integrada tendente ao desenvolvimento equilibrado das regiões e a 

organização física do espaço segundo uma estratégia de conjunto (EUROPA, 1984). 

Ao ser estruturado deve promover a correta e racional ocupação de um território, a 

serviço do desenvolvimento local, ou mesmo regional e estadual, tendo em vista a coesão social, 

territorial e a qualidade de vida da população, conservando e protegendo os recursos naturais 

no município e garantindo o controle da expansão urbana. No processo de ordenamento 

territorial é fundamental a regulamentação e fiscalização do uso e ocupação do solo urbano e 

rural, com critérios e procedimentos bem definidos no âmbito dos planos diretores municipais. 

  Muitas questões rebatidas no território dizem respeito a antigos problemas, sobretudo 

no que se refere a formulação adequada das legislações municipais, para que todos te nham 

garantidos o direito à habitação, aos serviços de saúde, ao saneamento, à educação e 

oportunidades de trabalho. É no território onde tudo isso acontece. 

  Para além da formulação de políticas públicas eminentemente urbanas há, ainda, a 

necessidade de estabelecer a justa relação entre o espaço urbano e o rural, este último 

entendido como o suporte territorial para o desenvolvimento de atividades primárias de 

produção que, por sua vez, dão suporte às atividades ditas urbanas. Neste sentido, e conforme 

estabelece o Estatuto da Cidade, as políticas públicas municipais devem abranger a totalidade do 

território municipal. 

  A formulação de planos que deem conta da diversidade e complexidade de aspectos 

multifacetados do território de um município como Alto Horizonte e do desenvolvimento de uma 

sociedade complexa, exige a abordagem de temas sobre os quais seja possível a caracterização 

deste território e desta sociedade de forma que as proposições reflitam seus modos de vida e 

apropriação do espaço. A seguir os temas fundamentais serão abordados. 
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6.1. Ocupação do território 

 

  Localizado no norte do estado de Goiás (Figura 6.1), a ocupação do Município de Alto 

Horizonte remonta a década de 1950 a partir da doação de terrenos por parte de Manoel Francisco 

Leite a pessoas que chegavam para trabalhar na lavoura. O povoado recebeu o nome de Chapada 

Grande e cresceu de forma rápida com a chegada de famílias vindas do Nordeste e de Minas Gerais, 

somando-se aos primeiros goianos, dando impulso à agricultura e à criação de gado. 

 

 
Figura 6.1: Localização do município no Estado de Goiás. 
Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Alto_Horizonte 

 

  Sua formação administrativa se dá a partir do desmembramento do Município de Mara Rosa, 

cuja sede atual coincide com o antigo distrito deste município. Elevado à categoria de município pela 

Lei Estadual n° 11.399, de 16 de janeiro de 1991. 

  Trata-se de um Município “jovem”, tanto do ponto de vista da ocupação, 71 anos, quanto do 

ponto de vista administrativo, 30 anos, o que impõe a necessidade da implementação das estruturas 

legais e administrativas para a correta implementação do ordenamento territorial de forma que se 

desenvolva de maneira estruturada. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Alto_Horizonte
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  Possui limites com os municípios de Mara Rosa, Nova Iguaçu de Goiás, Campos Verdes e Pilar 

de Goiás, está a 311 km da capital do Estado, Goiânia e a 317 km da capital federal, Brasília. Os acessos 

rodoviários ocorrem pela BR-153 a partir de Goiânia e pela BR-080 a partir de Brasília (Figura 6.2). 

  Sua significativa área geográfica, 503,764 km² apresenta muitos desafios no que se refere ao 

ordenamento territorial, impostos pelas questões ambientais, resultantes das características naturais 

e pelas questões econômicas advindas da atividade principal que sustenta o município, a exploração 

mineral, cuja consolidação alavancou o processo de atração de novos contingentes populacionais 

para o município e consequentemente o processo de expansão da estrutura urbana.  

  Considerando o território municipal, a planta de exploração mineral da empresa Mineração 

Maracá localiza-se à sudoeste do perímetro urbano. A extensão impressiona, haja vista que sua área 

corresponde a, aproximadamente, 10% da área do território municipal ao passo que a área 

abrangida pelo perímetro urbano corresponde à 0,8% do território municipal. O acesso à planta da 

mineradora ocorre a partir da GO-347 (Figura 6. 3).  

  Em termos de expansão, dados oficiais da Agência Nacional de Mineração apontam que as 

áreas cuja lavra foi autorizada pelos órgãos competentes se localizam à sudoeste, à sudeste e à 

noroeste da área urbana. São as áreas destacadas em vermelho na Figura 6.4. 
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Figura 6.2: Alto Horizonte e seus municípios limítrofes.  
Fonte: ITCO,2021. 
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Figura 6.3: Limite do território municipal, perímetro urbano e em destaque área abrangida pela atividade de 
mineração. 
Fonte: ITCO,2021. 
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Figura 6.4: Áreas (em vermelho) com concessão de lavra. 
Fonte: Agência Nacional de Mineração, 2021. 
Legenda: Vermelho = concessão de lavra; Azul = autorização de pesquisa; Laranja = requerimento de lavra; 
Amarelo claro = disponibilidade 
 

 
  Atualmente, o perímetro urbano delimita uma porção de 4,52 km², situando-se ao sul do 

território municipal. A área delimitada por este perímetro é, significativamente, maior que a área 

ocupada pela malha urbana consolidada (Figura 6.5), havendo um parcelamento parcialmente 

implementado e ainda não ocupado à noroeste, contíguo à Rodovia GO-347, denominado 

Loteamento Planalto e uma ocupação não regularizada, denominada Parque das Araras, localizada 

ao norte e fora do perímetro urbano em área contígua ao atual aterro controlado. (Figura 6.6) 

  Considerando a significativa evolução populacional de Alto Horizonte, 2011 a 2020, com a 

população do Estado de Goiás crescendo 16,9% e a de Alto Horizonte 41,9%, observa-se que a 

evolução da ocupação urbana ocorreu na mesma medida, o que pode ser observado nas Figura 

6.7.  
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Figura 6.5: Perímetro urbano do Município de Alto Horizonte e a mancha urbana consolidada em 2021. 
Fonte: ITCO, 2021. 
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Figura 6.6: Localização do Parque das Araras em relação ao perímetro urbano e à área urbana consolidada. 
Fonte: ITCO, 2021.  
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  No contexto da expansão da atividade mineral em Alto Horizonte Cardoso Junior e Lunas 

(2018) apontam que: 

 

“[...] percebe-se um intenso processo de expansão urbana, ocorrida, 
principalmente após o ano de 2004. Houve uma expansão devido a abertura de 
novos loteamentos, que foram rapidamente ocupados pelo grande contingente 
populacional que havia chegado ao município. Vale ressaltar que todos os novos 
loteamentos foram de iniciativa da prefeitura. [...]” 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6.7: Evolução da ocupação urbana considerando os anos de 2003 (a), 2014 (b), 2018 (c), 2021 (d). 
Fonte: ITCO, 2021. 

 

  A análise da Figura 6.7 aponta um significativo aporte de áreas ocupadas entre o ano de 2003 

e 2014. Em 2003 estima-se que a área ocupada pela mancha urbana era equivalente a 0,85 km² e em 

2014 a área ocupada alçou a 1,53 km², ou seja, a área ocupada pela mancha urbana quase dobrou 

em 11 anos. 

  No período entre 2014 e 2018 o incremento de área foi pouco significativo, mesmo porque o 

período considerado compreende somente 4 anos, ao passo que se for considerado o período de 

(a

) 

(b

) 

(c

) 

(d
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2014 a 2021, de 7 anos houve um incremento estimado de 0,73 km² o que corresponde a um 

percentual de 45% em relação à área ocupada em 2014. 

  No primeiro período analisado, 2003-2021 observa-se que o crescimento da mancha urbana 

para o oeste, acompanha o traçado da GO-556 que atravessa a área urbana no sentido leste-oeste e 

chega à GO-347. 

  No período de 2014-2021 observa-se que a mancha urbana tende a avançar para além da 

rodovia GO-347, apresentando ainda algum incremento nos demais limites da ocupação anterior, ou 

seja, 2014. Este movimento na evolução da ocupação urbana demonstra uma tendência da 

ampliação da ocupação para oeste do território, mesmo porque a porção sul está comprometida 

com a expansão da atividade mineradora, conforme demonstrado na Figura 6.3. 

  A Figura 6.8, a seguir apresenta a compilação da evolução da ocupação urbana nos períodos 

mencionados na análise. 

  Ressalta-se ainda que a evolução da ocupação se deu tanto em acréscimo de novas áreas 

quanto na ocupação de áreas vazias do interior das manchas urbanas, o que, do ponto de vista das 

infraestruturas instaladas e da demanda por serviços públicos promove incrementos significativos. 
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Figura 6.8: Compilação das linhas da evolução da expansão urbana no período de 2003 a 2021, considerando 
os anos de 2003, 2014, 2018 e 2021. 
Fonte: ITCO,2021. 
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6.1.1. Potencialidades e fragilidades em relação à ocupação do território 

 

Quadro 6.1: Síntese das potencialidades e fragilidades da ocupação do território. 

Subtemas Potencialidades Fragilidades 

Mineração 

Riquezas minerais que impulsionam o 

desenvolvimento econômico do 

município e os consequentes processos 

de ocupação do solo. 

Degradação ambiental causada pela 

atividade de exploração mineral 

Área urbana e 

perímetro urbano 

Área urbana consolidada em perímetro 

urbano definido. 

Poucas áreas ocupadas para fins 

urbanos em área não delimitada 

como área urbana (Por exemplo, o 

Parque das Araras). 

A ocupação da malha urbana, em sua 

maioria, se dá de forma contínua e 

contígua. 

- 

Mesmo com o rápido avanço da 

urbanização não houve um descontrole 

na ocupação do território. 

- 

Macro sistema 

viário 
Construção do anel viário 

Passagem da GO-556 pelo interior 

da área urbana consolidada. 

Gestão urbana - 

Ausência de estruturas 

institucionalizadas específicas na 

gestão municipal para 

implementação, acompanhamento 

e fiscalização dos processos de uso 

e ocupação do solo. 

 

6.2 Morfologia Urbana 

 

   Em geral a forma de uma cidade se relaciona à origem da ocupação do território e aos 

aspectos inerentes ao sítio – relevo, sistema hídrico, vegetação, clima – cuja análise pode ser realizada 

a partir de configurações representadas em planta baixa, o que permite a visualização do tipo de 

malha, tipos de parcelamentos e relações entre cheios e vazios (KOHLSDORF, 1996) e até mesmo sobre 

a simbologia dos espaços reiterando sua localização. 

   As mudanças morfológicas das cidades nos ajudam a entender a forma como os processos de 

transformações demográficas, econômicas, tecnológicas, sociológicas são rebatidas no território.  

   Considerando os aspectos relacionados relevo, sistema hídrico, vegetação e clima na análise 

do espaço urbano de Alto Horizonte, observa-se em sua configuração espacial atual que a ocupação se 
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assentou sobre um terreno relativamente plano, com poucos corpos hídricos superficiais e poucas 

áreas de vegetação remanescente no seu entorno, embora haja duas áreas com importante 

remanescente de vegetação que foram preservadas mesmo com a expansão da ocupação. 

  Em geral, a configuração atual apresenta uma ocupação em malha ortogonal, o que se 

justifica pelo recente histórico da ocupação e pelo terreno sem grandes movimentações do relevo, 

que vai se alongando no sentido leste/oeste, acompanhando a rodovia GO-556, quando esta 

atravessa a área urbana, se configurando como um eixo indutor do crescimento do tecido urbano. 

 Gouvêa (2002) ressalta que os traçados em malha ortogonal apresentam inúmeras 

vantagens, dentre elas a facilidade de implantação dos novos parcelamentos, flexibilidade para 

suportar mudanças, e para se expandir além de oferecer melhores condições para registro em 

cartório e comercialização. 

 Pode-se ainda citar que, em malha ortogonal, o traçado do sistema viário ganha simplicidade 

e a possibilidade de sua continuidade na medida em que a área urbana cresce. 

 Segundo Lamas (2000), na escala urbana, identificam-se como elementos morfológicos 

estruturantes: os bairros, as grandes estruturas viárias, as grandes zonas verdes relacionadas com o 

suporte geográfico e as estruturas físicas da paisagem. 

 Dentre os elementos citados apresentam-se como significativos no tecido urbano de Alto 

Horizonte a GO-556, indutora da forma e do crescimento urbanos, a consolidação do anel viário à 

sudoeste da malha urbana e as duas grandes áreas verdes presentes em seu trecho urbano e devem 

ser considerados no processo de planejamento urbano ora em curso. 

 Destaca-se os distritos industriais e as áreas de comércio e serviços de médio e grande porte 

como importantes elementos na composição do território urbano, tanto no sentido de identificação 

de porções territoriais que tenham características necessárias a estes tipos de ocupação, quanto no 

sentido de promoção de atividades econômicas de maior porte que sejam atrativos para o 

desenvolvimento socioeconômico de sua população.  

 Em Alto Horizonte há um distrito industrial implementado por lei específica e a pretensão de 

se implementar uma área, lindeira ao anel viário para a implementação de atividades de comércio e 

serviços de médio e grande porte 

 Dentre os elementos em escala intermediária, de bairro, a serem considerados no processo 

de planejamento encontram-se os equipamentos urbanos, os equipamentos comunitários, os 

prédios públicos, os monumentos, as praças e áreas verdes. Ressalta-se que os elementos 

morfológicos tanto de escala urbana quanto da escala de bairro são importantes indutores do 
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crescimento urbano. Bem localizados, valorizam os bairros e promovem qualidade de vida aos 

cidadãos. 

 

6.2.1. Potencialidades e fragilidades em relação à morfologia urbana 

 

Quadro 6.2: Síntese das potencialidades e fragilidades da morfologia urbana 

Subtemas Potencialidades Fragilidades 

Relevo, sistema 

hídrico, 

vegetação, clima 

Relevo plano. 

Ausência de corpos hídricos 

superficiais. 

Poucas áreas de vegetação 

remanescente 

Malha urbana 

Malha ortogonal, apresenta facilidade 

na implementação de continuidade do 

sistema viário 

Principal via da malha urbana é uma 

rodovia. 

 

6.3 Zoneamento 

 

O Zoneamento representa a compartimentação de um território em porções territoriais 

denominadas zonas. É um instrumento de planejamento urbano que objetiva garantir o 

ordenamento do desenvolvimento, nas esferas ambiental, econômica e social, no qual é atribuído, 

para cada zona, um conjunto de normas específicas que definem políticas de orientação, 

consolidação e revisão de alternativas existentes ou formulação de novas alternativas de ação 

(SANTOS, 2004).  

 

“Isso significa que o zoneamento deve definir as atividades que podem ser 
desenvolvidas em cada compartimento e, assim orientar a forma de uso, 
eliminando conflitos entre tipos incompatíveis de atividades (SANTOS, 
2004).”  

 

Assim, um município é dividido em zonas com normas de uso e ocupação do solo, restrições 

e incentivos de usos, incentivo de adensamento por questões econômicas e sociais e restrição de 

ocupação devido a questões de proteção ambiental. O zoneamento visa ordenar o crescimento da 

cidade de forma a proteger os interesses da coletividade, assegurando condições mínimas de 

habitabilidade e o uso racional do solo (SILVA, 2014). 
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  Considerando os aspectos abordados, o zoneamento de um território municipal se consolida 

por meio de uma lei denominada em muitos casos como Lei de Zoneamento ou por meio do próprio 

Plano Diretor Municipal. 

  No município de Alto Horizonte não se identificou uma legislação específica do zoneamento 

territorial, constando a definição de zonas na Lei 700/2018, de 09 de julho de 2018 que trata da 

ampliação do perímetro Urbano e na Lei Complementar 25/2018, de 23 de agosto de 2018 que 

institui o Código Ambiental do Município. 

  Em se tratando de zoneamento a Lei 700/2018 estabelece a divisão do território municipal 

em zonas urbana e rural. 

  Na Lei Complementar 25/2018, de 23 de agosto de 2018, há previsão de zonas com vistas a 

administração dos recursos ambientais, proteção da qualidade do maio ambiente, controle das 

atividades poluidoras de forma a garantir o desenvolvimento ambientalmente sustentável. 

  Em seu Capítulo III, trata do Zoneamento Ambiental, estabelecido em seu Art. 4° como 

definidor de áreas do território do Município, de modo a regular atividades, bem como definir ações 

de proteção e melhoria da qualidade do ambiente, considerando as características ou atributos das 

áreas. O parágrafo primeiro deste artigo estabelece que este zoneamento deve ser integrado ao 

Plano Diretor de Alto Horizonte. 

  O Quadro 6.3 sintetiza as zonas definidas bem como os conceitos adotados no regramento. 

 

Quadro 6.3: Compilação das zonas, abrangências e definições dadas pela Lei Complementar 25/2018, 

de 23 de agosto de 2018, do município de Alto Horizonte. 

ZONAS ÁREAS ABRANGIDAS CONCEITOS ADOTADOS PARA CADA ÁREA 

ZPA-I 

(Zonas de Proteção 

Ambiental - I) 

Áreas de Preservação 

Permanentes (APP’s) 

Nascentes, matas ciliares e faixas marginais 

de proteção das águas superficiais; 

Áreas que abriguem exemplares raros, 

ameaçados de extinção ou insuficientemente 

conhecidos da flora e da fauna, bem como 

aquelas que servem de pouso, abrigo ou 

reprodução de espécies migratórias; 

A elevações rochosas de valor paisagístico e a 

vegetação rupestre de significativa 

importância ecológica; 

As demais áreas declaradas pelo Código 

Florestal Brasileiro. 

Largura das faixas definidas pelo Art. 112. 
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Cont. 

ZONAS ÁREAS ABRANGIDAS CONCEITOS ADOTADOS PARA CADA ÁREA 

ZPA-II 

(Zonas de Proteção 

Ambiental - II) 

Unidades de Conservação 

(UC’s) 

Aquelas criadas por ato do poder público: 

estação ecológica, reserva ecológica, parque 

municipal, monumento natural, áreas de 

proteção ambiental, horto florestal. 

ZPA-III 

(Zonas de Proteção 

Ambiental - III) 

Faixas de transição 

representadas pelas áreas 

contínuas às APP’s e às 

UC’s excetuando-se áreas 

parceladas e consolidadas, 

pertencentes à zona 

urbana e de expansão 

urbana. 

Áreas parceladas e consolidadas são aquelas 

cujo uso e ocupação atenderam as 

exigências urbanísticas próprias das zonas 

admitidas nas respectivas legislações 

anteriores (§1° do Art. 6°) 

ZPA-IV 

(Zonas de Proteção 

Ambiental - IV) 

Espaços abertos, praças 

(acima de 1.000 m²), 

parques infantis, parques 

esportivos, rótulas do 

sistema viário (acima de 

1.000 m²) e plantas 

ornamentais dos 

logradouros. 

Definições dadas pelo (§2° do Art. 6°) 

Fonte: Alto Horizonte, 2018. 
 

  Da análise das zonas definidas pelo Código Ambiental do município cabe destacar que: i) não 

foi identificado um mapa que especialize as zonas e; ii) para a ZPA-IV o estabelecimento das 

dimensões das Zonas estão no Art. 6°, para as demais zonas a delimitação das dimensões das faixas 

estão no Art. 112. 

  Destaca-se ainda a previsão dada pelo Código Ambiental municipal acerca dos Espaços 

Territoriais Especialmente Protegidos. Neste Capítulo, o inciso III, do Art. 8° inclui as áreas verdes 

públicas e particulares, com vegetação relevante ou florestada, o que abre uma possibilidade 

concreta para a conservação das áreas verdes presentes na malha urbana. 

  Deve-se considerar ainda, na definição de um zoneamento para o município as localizações 

das áreas de restrição, a Estação de Tratamento de Esgoto, o Aterro Sanitário, o Cemitério, o 

Aeroporto e as respectivas áreas de segurança e influência. Há de se considerar ainda a 

implementação de Zonas Residenciais, Zonas de Uso Misto, Zonas Industriais e de Serviços de médio 

e grande porte, e as Zonas ambientalmente protegidas e já destacadas no zoneamento ambiental 

proposto pelo município.  
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6.3.1 Potencialidades e fragilidades em relação ao zoneamento 

 

Quadro 6.4: Síntese das potencialidades e fragilidades do zoneamento 

Subtemas Potencialidades Fragilidades 

Legislação - 
Ausência de legislação específica sobre o 

zoneamento. 

 

6.4 Uso e ocupação do solo urbano 

 

  As formas de uso e ocupação do solo urbano são definidas em função das normas relativas 

ao adensamento, regime de atividades, dispositivos de controle das edificações e parcelamento do 

solo (TAKEDA, 2013). 

  Como responsáveis pela instituição das políticas urbanas, conforme dispõe a Constituição 

Federal, aos municípios cabe definir, em consonância com o regramento federal e com as 

especificidades locais, a legislação que define o uso e ocupação do solo. 

  No município de Alto Horizonte, não foi identificada uma legislação específica que define o 

uso e ocupação do solo, estas disposições, atualmente, emanam de outros dispositivos legais 

existentes, valendo destacar o Código Ambiental (Lei 035/2018) e a atual Lei do Perímetro Urbano 

(Lei 700/2018). Desta última, o Art. 7° estabelece que as diretrizes gerais descritas no Art. 6°, as quais 

tratam de disposições acerca do uso e ocupação do solo, devem ser contempladas detalhadamente 

no Plano Diretor do Município, o qual deve conter: 

 

“[...] as diretrizes gerais de estruturação, ordenamento e produção do território 
municipal e da cidade com o objetivo de disciplinar e ordenar o uso e a ocupação 
do solo urbano e rural, mediante a distribuição espacial das atividades econômicas, 
densificação da paisagem rural e urbana, a qual deverá ser implementada através 
de modelo espacial.” (ALTO HORIZONTE, 2018a).  

 

  Portanto, as diretrizes postas pelo Art. 6° que apresentam relação direta com o 

estabelecimento do uso e ocupação do solo são: 

 

 “[...] 
 II. Delimitação ou indicação dos trechos com restrições à urbanização; 
III. Localização ou indicação dos trechos ou áreas sujeitas a controle especial; 

IV. Indicação do sistema viário destinado à implantação do Anel Viário; 
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V. Indicação/localização espacial para a instalação da Estação de tratamento de 

Esgoto – ETE, cujos usos e ocupações urbanas do entrono sofreram restrições nos 

termos das normas a serem contempladas no Plano Diretor deste município; 

VI. Indicação de localização para implementação da Estação de Energia Elétrica; 

VII. Indicação de áreas destinadas a oferta de terra urbanizada à população que 

trabalha nas mineradoras situadas no Município, mediante admissibilidade de 

parcelamento, uso e ocupação em loteamentos urbanos convencionais, observadas 

as disposições da legislação aplicável e que trata da matéria; 

VIII. A indicação/localização espacial de áreas especiais de interesse social, visando o 

atendimento da demanda de moradia por famílias de baixa renda, implementando o 

Programa Municipal de Habitação de Interesse Social; 

IX. Restringir usos urbanos na faixa de proteção das Áreas de Preservação 

Permanente – APP’s, em faixa de 30 metros de cada lado dos Córregos Caraíba e 

Extrema ou definir diretrizes específicas para recomposição ambiental, quando 

verificada degradação ambiental; 

X. Emitir quando da expedição de diretrizes para aprovação de parcelamentos 

urbanos o traçado da continuidade do macro sistema viário, garantindo a mobilidade 

urbana; 

XI. As localizações e indicações das áreas especiais que integram o Perímetro Urbano 

do Município, com suas destinações específicas e peculiares, visam promover a 

diversidade de usos e ocupação e a promoção de emprego e renda; 

XII. Indicação de localização de eixo linear de desenvolvimento econômico ao longo 

das rodovias, condicionado a existência de via secundária paralela à rodovia, 

atendidas as exigências do órgão Estadual com jurisdição sobre a via; 

XII. Vedar usos e ocupações urbanas numa distância mínima de 500m (quinhentos 

metros) medida a partir do limite e confrontação da área do aterro sanitário [...]; 

XIII. Restringir usos e ocupações urbanas nas áreas de interesse aeroportuário [...] 

(nos termos da legislação federal vigente);” (ALTO HORIZONTE, 2018a). 

 

  Observa-se que as diretrizes elencadas abordam de questões estruturantes para a ocupação do 

território com destaque ao sistema viário, habitação de interesse social, à proteção do meio ambiente 

natural e social, ao tratar de restrições de ocupação no entorno do Aterro Sanitário, dentre outras. 

  Ressalta-se que o regramento a ser elaborado, seja das disposições de uso do solo tanto na 

lei do Plano Diretor, quanto na lei específica, deve avançar a partir das diretrizes já constituídas no 

sentido de abarcar usos possíveis e que promovam o desenvolvimento do Município. Portanto deve 

abranger e distribuir no território os usos residenciais e não residenciais, em suas diversas categorias 

e segundo a compatibilidade. 

  No caso de Alto Horizonte, percebe-se que o uso residencial é prevalente e intercalado com 

usos não residenciais, o que é importante sob a ótica da diversidade dos usos e da vitalidade do 

ambiente urbano. No entanto observa-se que alguns usos não residenciais podem não ser 

compatíveis, o que pode causar incomodidade ao uso residencial que é preponderante em relação ao 

demais (Figura 6.10). 

  As Figuras 6.9 a 6.12 demonstram a consideração dos usos em relação às atividades. 
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  Nesta seara é importante, ao permitir usos no tecido urbano, que se estabeleça parâmetros 

para que possam ser avaliados tais como, no mínimo: o porte da atividade, a sobrecarga na rede 

viária, o impacto na vizinhança, os impactos ambientais, sem prejuízo a outros parâmetros que se 

verifique importantes. 

 

 
Figura 6.9: As atividades de prestação de serviços, principalmente as que não são geradoras de trânsito, ruídos 
e outros tipos de incomodidades são importantes no tecido urbano, inclusive nas regiões residenciais. 
Fonte: ITCO,2021. 
 

 
Figura 6.10: Lava jato em Alto Horizonte. O porte do lava jato é, aparentemente, incompatível com o uso 
residencial. Observa-se o despejo de efluentes da lavagem de veículos de grande porte, o posicionamento 
incorreto do acesso no cruzamento das vias, além de induzir o trânsito de veículos de grande porte. 
Fonte: ITCO,2021. 
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Figura 6.11: Atividade institucional. Os Centros Municipais de Educação Infantil devem localizar-se, 
preferencialmente nas áreas residenciais, pois, em termos de educação, representam o primeiro suporte às 
famílias na medida em que as crianças necessitam do acompanhamento dos familiares nos seus 
deslocamentos.  
Fonte: ITCO,2021. 
 
 
 

 
Figura 6.12: Comércio e serviços. Atividades comerciais e de prestação de serviços são importantes para o 
atendimento das necessidades da população e para conferir vitalidade às áreas urbanas. 
Fonte: ITCO, 2021. 
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 Exemplo que pode ser abordado e discutido acerca de sua compatibilidade e incomodidade 

em relação ao uso do solo, é a estação rodoviária. Localizada no interior da malha urbana, é geradora 

de impactos de trânsito o que acarreta transtornos tanto na fluidez do trânsito, quanto no nível de 

ruído para a população residente nas imediações. Com o crescimento significativo do Município é 

importante avaliar o nível de impacto que este equipamento venha causar nos próximos anos e 

planejar sua transferência para um local cujo uso seja compatível com o porte deste equipamento. 

 Em face do exposto, para a proposição das regras de uso e ocupação do solo é importante 

considerar: i) a compatibilidade de usos a partir da definição das categorias de uso predominantes, 

quais sejam, uso residencial, não residencial e o uso misto; ii) que em um ambiente urbano o uso 

residencial é preponderante; iii) que se deve estabelecer as subcategorias do uso não residencial, tais 

como comércio, prestação de serviços, logística, institucional, religiosos, usos especiais, indústrias e 

definir sua compatibilidade com o uso residencial. 

 

6.4.1 Potencialidades e fragilidades em relação ao uso e ocupação do solo 

 

Quadro 6.5: Síntese das potencialidades e fragilidades do uso e ocupação do solo 

Subtemas Potencialidades Fragilidades 

Legislação - 
Ausência de legislação específica 

sobre o uso e ocupação do solo 

Uso e ocupação 
Usos institucionais bem distribuídos na 

área urbana 

Existência de usos incompatíveis 

com o uso residencial em 

determinadas regiões da cidade 

 

 

6.5 Parcelamento do solo 

 

6.5.1 Parcelamento do solo urbano 

 

  O processo de parcelamento do solo urbano representa a divisão voluntária do solo em 

unidades (lotes) com abertura de vias e logradouros públicos, na forma da legislação pertinente 

(MEIRELLES, 1992 apud MESQUITA, 2008). Pode ser considerado como o principal instrumento de 

estruturação do espaço urbano, uma vez que, após sua implementação o espaço criado será 

usufruído pela população ao longo de muitos anos (MESQUITA, 2008). 



 
 
 
 
 

 

196 

A legislação que trata dos processos de parcelamento urbano deriva, eminentemente da Lei 

n° 6766, de 19 de dezembro de 1979, de âmbito federal e que estabelece os princípios e as diretrizes 

a serem seguidas para a composição do arcabouço legal em âmbito municipal.  

Das várias formas possíveis de parcelamentos ou loteamentos, tais como loteamento aberto, 

condomínio residencial fechado, loteamento fechado, condomínio imobiliário especial de ocupação 

controlada, seja residencial, comercial, de serviço, industrial ou turístico, de propriedade pública ou 

privada, os parâmetros de uso e ocupação do solo e de parcelamento devem ser estabelecidos por 

legislação municipal a qual deve estabelecer, no mínimo: a unidade mínima do lote, a infraestrutura 

mínima obrigatória a ser implantada no parcelamento, a preservação ambiental com foco na 

cobertura nativa, garantindo a quantidade e a qualidade da água de abastecimento público, 

conforme os parâmetros exigidos pelos Códigos Florestais Federal e Estadual, prevalecendo sempre 

o que for mais restritivo. 

No Município de Alto Horizonte, as regras para o parcelamento do solo urbano estão 

definidas na Lei Complementar 004/2000, de 11 de dezembro de 2000, alterada pela Lei Municipal n° 

005/2013, de 16 de abril de 2013. Os requisitos urbanísticos para fins de parcelamentos estão 

compilados no Quadro 6.6, a seguir: 

 

Quadro 6.6: Requisitos mínimos a serem atendidos por projetos de parcelamento do solo urbano no 

Município de Alto Horizonte. 

ELEMENTO Área mínima Frente mínima Faixa mínima 

Áreas destinadas a sistema de circulação, 

implantação de equipamentos urbanos e 

comunitários, espaços livres de uso público. 

35% da gleba - - 

Lotes 360,00 m² 12 m - 

Lotes localizados em área de preservação 

ambiental 
720,00 m² 18 m - 

Lotes destinados à urbanização específica de 

interesse governamental ou de interesse social 
200 m² 10 m - 

Loteamentos localizados à margem de corpos 

hídricos – obrigatória faixa non aedificandi em 

cada lado 

- - 50 m  

Loteamento localizados em faixas de rodovias 

– obrigatória faixa non aedificandi em cada 

lado 

- - 25 m  

Fonte: Alto Horizonte, 2000. 
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A Lei de Parcelamento do Solo Urbano ainda define parâmetros mínimos para o sistema 

viário. Estabelece que as vias dos novos loteamentos deverão se articular com o sistema viário 

existente ou projetado, adaptar-se às condições topográficas do terreno e possuírem declividade 

máxima de 12%.  

No que se refere aos parcelamentos urbanos implementados no Município, não foi possível 

chegar a um dado preciso. No entanto no que se refere à quantidade de lotes existentes na área 

urbana, informações obtidas a partir do cadastro imobiliário do município dão conta da existência de 

2.182 lotes na área urbana, sendo 1.791 ocupados, correspondendo a 82% do total e 391 não 

ocupados, correspondendo a 18% do total de lotes. Ressalta-se que esta informação remonta ao ano 

do 2010, data da última atualização do cadastro, conforme informação de servidora da prefeitura, a 

qual afirma que muitos dos lotes ao longo destes 11 anos foram ocupados com edificações, mas sem 

registro pela gestão municipal. 

  Informações obtidas em reuniões com a equipe da prefeitura apontam que há em trâmite 

novos parcelamentos, tanto de iniciativa pública quanto de iniciativa privada, que promoverão o 

incremento de, aproximadamente, 1.197 lotes na área urbana. Neste sentido observa-se que haverá 

um incremento de 54,85% em relação ao total de lotes oficialmente registrados pelo cadastro de 

2010. 

  Destaca-se que não estão computados nos valores mencionados os lotes do Parque das 

Araras e do Distrito Industrial. 

 

6.5.2 Parcelamento do solo rural 

   

  O parcelamento do solo rural vem sendo regido pela Lei Federal nº 6.766, de 19 de dezembro 

de 1979, lei de Parcelamento do Solo e suas alterações posteriores contidas em leis como as Leis 

Federais nº 9.785 de 29 de janeiro de 1999 e 13.465 de 11 de julho de 2017, além das legislações 

estaduais e pelo Plano Diretor do município. 

  A Lei Federal 6766/79 admite parcelamento do solo rural apenas com o módulo rural mínimo 

estabelecido pelo INCRA, que no caso de Alto Horizonte é de 20 mil metros quadrados. 

  Embora, tradicionalmente, ao longo de todos esses anos de vigência, a lei de Parcelamento 

do Solo Federal, venha admitindo parcelamentos na zona rural, apenas a partir do módulo mínimo 

estabelecido pelo INCRA, após a promulgação do Estatuto da Cidade, passou-se admitir 

parcelamentos do solo para formação de núcleos residenciais de recreio, com módulos bem 
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menores, desde que além de norteados pela lei LC 6766/79 e suas posteriores modificações, também 

o seja, pela Instrução Normativa 82/2015 de 27 de março de 2015 e pela Nota Técnica Nº 02/2016, 

ambas elaboradas pelo INCRA e pelo Plano Diretor do município ou através de lei específica de 

urbanização. 

  Assim, compete à Administração Municipal propor regramento no zoneamento do 

município, seja através do Plano Diretor, seja através de lei de urbanização específica, caso haja a 

necessidade de se regulamentar o parcelamento do solo rural em porções inferiores ao módulo 

rural mínimo, pois, pela legislação urbanística brasileira, em especial o Estatuto das Cidades (Lei 

10.257 de 10 de julho de 2001), a política de desenvolvimento urbano deve ser proposta, gerida e 

executada pelo Poder Público Municipal. 

  No caso de Alto Horizonte, identificou-se que há um parcelamento fora do perímetro 

urbano com unidades inferiores ao previsto pela lei, o Parque das Araras. Aparentemente a 

ocupação está em processo de regularização e deve ser abrangida pelas proposições do Plano 

Diretor em elaboração. 

 

6.5.3 Potencialidades e fragilidades em relação ao parcelamento do solo 

 

Quadro 6.7: Síntese das potencialidades e fragilidades parcelamento do solo 

Subtemas Potencialidades Fragilidades 

Legislação 
Existência de lei de parcelamento do 

solo urbano desde o ano de 2000. 

A legislação está desatualizada em 

face das novas necessidades do 

município. 

Gestão 

- 

Inexistência de dados 

sistematizados acerca da evolução 

da implantação de novos 

loteamentos. 

- 

Inexistência de dados 

sistematizados e atualizados 

acerca da quantidade de lotes e da 

ocupação deles com edificações. 

- 
Regularização fundiária do Parque 

das Araras. 
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6.6 Caracterização urbanística 

  

  Na caracterização urbanística do Município de Alto Horizonte buscou-se identificar os 

elementos que compõem o espaço urbano do município à luz dos aspectos relacionados ao 

tipologias urbanas e arquitetônicas, espaços públicos e qualidade de vida, equipamentos urbanos e 

comunitários, patrimônio artístico, paisagístico, histórico e cultural, microclimas e conforto 

ambiental urbano, entendidos a partir da distribuição destes elementos no tecido urbano e de sua 

contribuição para a paisagem urbana. 

 

6.6.1 Tipologias urbanas e arquitetônicas 

 

  As tipologias urbanas e arquitetônicas se referem aos tipos das edificações de uma forma 

geral, se unifamiliares ou multifamiliares (múltiplos pavimentos), comerciais, institucionais, os estilos 

arquitetônicos de edifícios importantes no contexto urbano e ao conjunto resultante da agregação 

das estruturas arquitetônicas no espaço urbano.  

  Em Alto Horizonte a identificação destas tipologias foi realizada por meio de visita técnica nas 

ruas de diferentes bairros/setores, registro fotográfico e descrição da percepção a partir de 

referências consolidadas pela bibliografia especializada. 

  Arquitetonicamente, a tipologia pode contar a história de um povo, determinar o estilo de 

uma época, além contribuir para futuros projetos. A tipologia, portanto, corresponde ao estudo dos 

tipos construção, investigando suas variações, hierarquias e sua relação com o contexto urbano, 

período histórico e a sociedade que o produziu. São analisados os tipos edificatórios de casas, 

edifícios, muros, ruas, pátios, jardins e outros elementos morfológicos.  

  Na arquitetura a tipologia é trabalhada na escala do edifício ou do elemento selecionado, 

uma obra de arquitetura pode ser analisada por diferentes aspectos, inclusive a questões 

quantificáveis, como taxa de ocupação e coeficientes de aproveitamento. 

  No presente estudo, a tipologia abarcará a análise da forma das edificações em geral, e 

alguns prédios com relevância para a época de sua construção e sua relevância no contexto urbano 

atual, considerando os limites de análise postos anteriormente. 

  No levantamento de campo observou-se que o município de Alto Horizonte é, 

predominantemente, formado por habitações unifamiliares e em menor quantidade por edificações 

que abrigam as atividades comerciais e de prestação de serviços. Em geral são edificações de um 
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único pavimento (térreas) e que não se destacam por um estilo arquitetônico específico de uma 

época, haja vista sua recente formação. 

   No espaço urbano de Alto Horizonte, de uma forma geral, não há edificações ou conjuntos de 

edificações que se destacam por características arquitetônicas de uma época ou que configurem 

relevantes tipos de volumetria e composição espacial, conferindo traços fisionômicos importantes aos 

lugares e que podem causar alterações vigorosas na composição dos espaços (KHOLSDORF, 1996). 

  Percebeu-se, na visita técnica à área urbana, que grande parte das casas apresenta muros 

altos, o que impede a “permeabilidade” visual e não proporciona jogos de volumes de forma que o 

percurso visual seja, arquitetonicamente, interessante, ou seja, a paisagem urbana se torna 

monótona (Figuras 6.13 e 6.14). 

 

 
Figura 6.13: Fachadas das casas escondidas por muros altos. 
Fonte: ITCO, 2021. 
 
 

 
Figura 6.14: Os muros altos criam a sensação de corredor nos espaços públicos, tornando-os monótonos em 
sem atrativos arquitetônicos. 
Fonte: ITCO, 2021. 
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  A Figura 6.15, demonstra a importância da composição arquitetônica para além dos muros 

altos. A permeabilidade visual na vista para o parque possibilita a visualização de elementos de 

composição que proporciona um percurso interessante e agradável, ao passo que do outro lado da 

rua não há elementos de composição arquitetônica que causem a mesma sensação. Neste sentido, 

há de se considerar que o Plano Diretor Municipal incentive mecanismos para a permeabilidade 

visual nas edificações de forma a potencializar uma paisagem urbana mais rica e interessante. 

 

 
Figura 6.15: Via urbana. À esquerda Parque da Biquinha, à direita conjunto de casas. Exemplo da importância 
da permeabilidade visual para a composição da paisagem urbana. 
Fonte: ITCO, 2021. 

 

  Há exceções no que se refere à monotonia da paisagem urbana imposta pelo padrão do 

uso de muros altos, impermeáveis visualmente. O prédio da Prefeitura Municipal e o da Câmara 

Municipal demonstram a intenção de se proporcionar uma paisagem mais interessante, 

transformando-se, inclusive, em pontos focais no espaço urbano (Figuras 6.16 a 6.19). 

  Considerando os exemplos abordados, no que se refere à composição arquitetônica e à 

qualidade da paisagem urbana promovida por esta composição, o Plano Diretor deverá apresentar 

diretrizes para o incentivo à população em geral para que esta incorpore em seu dia a dia 

elementos e ações para a produção de ambientes mais ricos e interessantes a partir das 

edificações além de diretrizes para que o poder público requalifique, no que couber a sua 

competência, os espaços públicos. 
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Figura 6.16: Prédio da Prefeitura Municipal. Destaque para a composição dos elementos arquitetônicos na 
própria edificação e na composição do paisagismo. Representa um lugar de identidade na paisagem urbana. 
Fonte: ITCO, 2021. 
 
 
 

 
Figura 6.17: Vista geral do prédio da Prefeitura Municipal no contexto urbano. 
Fonte: ITCO, 2021. 
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Figura 6.18: Vista do prédio da Câmara Municipal no contexto urbano. Destaque para os elementos da 
acessibilidade 
Fonte: ITCO, 2021. 
 
 
 

 
Figura 6.19: Prédio da Câmara Municipal. Destaque para a composição dos elementos arquitetônicos na 
própria edificação e na composição do paisagismo. Representa um lugar de identidade na paisagem urbana. 
Fonte: ITCO, 2021. 
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6.6.2 Espaços públicos e qualidade de vida  

 

  O espaço público tem um papel importante na composição dos espaços de uma cidade e será 

mais significativo para a coletividade quanto maior for o número de cidadãos que o utiliza ou que o 

conhece e quanto mais longo for o período histórico sobre o qual exerce sua influência (BUSTOS 

ROMERO, 2001). Para fins deste estudo, serão considerados como tais os locais de espaços livres 

segundo a tipologia sugerida pelo Mopu – Ministério de Obras Públicas da Espanha (apud BUSTOS 

ROMERO, 2001). São eles: 

 

• Os sistemas gerais de espaços livres (parques urbanos); 

• Os sistemas locais de espaços livres (praças, pracinhas, parques de esportes); 

• A qualidade dos passeios públicos. 

 

  Nas análises que se situam no sistema formado pelos espaços públicos, suas conexões, 

importância, abrangência em relação ao todo urbano e territorial, com vistas à potencialização de 

seu uso na promoção da qualidade de vida da população, Amaral e Guilherme (2014) definem:  

 

“[...] áreas verdes são espaços abertos, acessíveis e relacionados com recreação, 
proporcionando interação das atividades humanas com o meio ambiente, 
correspondendo, em geral, ao que se conhece como parques, jardins ou praças 
(HARDER et al., 2006). Praças em específico são definidas como áreas verdes 
destinadas ao incentivo à vida comunitária, servindo como ponto de encontro da 
população, proporcionando melhoria na qualidade de vida já que se destinam ao 
lazer, paisagismo e preservação ambiental (HARDER et al., 2006). Dentre as áreas 
verdes urbanas, as praças tendem a oferecer fácil acesso e interação entre a 
população e meio ambiente, permitindo atividades recreacionais e de descanso”. 

  

  Como atributo importante na qualificação dos parques e praças está o mobiliário urbano, 

que proporciona bem-estar aos usuários dos espaços públicos. Segundo a ABNT, o mobiliário urbano 

constitui-se de todos os objetos, elementos e pequenas construções integrantes da paisagem 

urbana, de natureza utilitária ou não, implantados mediante autorização do poder público em 

espaços públicos e privados. São exemplos de mobiliário urbano os abrigos de ônibus, esculturas, 

painéis, playgrounds, postes e fiação de luz, lixeiras, quiosques, relógios e bancos, entre outros.  

  Complementando os espaços públicos de áreas verdes encontram-se os canteiros centrais de 

avenidas, as áreas permeáveis nos passeios públicos (calçadas), as rotatórias nas vias públicas, estes 

vinculados ao sistema viário e que devem ser planejados como áreas para intensificar a presença de 
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vegetação e áreas de permeabilidade de forma a minimizar os efeitos climáticos e proporcionar 

melhorias na drenagem urbana. 

  Na abordagem dos espaços públicos e qualidade de vida, inclui-se também os sistemas 

viários gerais (vias de trânsito, passeios e rodovias) e os sistemas locais de vias (ruas de acesso e 

estacionamentos). No entanto, por preferência metodológica, tratar-se-á, neste tópico, acerca das 

calçadas e passeios públicos, deixando a caracterização das vias de trânsito para o tópico 6.8, 

Mobilidade e Transporte. 

  Santos et al. (2017) estabelece oito princípios indispensáveis no planejamento e gestão das 

calçadas em consonância com a Política Nacional de Mobilidade Urbana, são eles:  

 

• Espaço atraente (vegetação e mobiliário urbano); 

• Sinalização coerente (sinalização informativa e semáforos para pedestres);  

• Dimensionamento adequado (faixa livre, faixa de serviço e faixa de transição);  

• Segurança permanente (iluminação pública e fachadas ativas); 

• Superfície qualificada (concreto moldado in loco, concreto permeável, blocos 

intertravados, ladrilho hidráulico e placas de concreto pré-fabricados); 

• Acessibilidade universal (rebaixamento da calçada, piso tátil e inclinação longitudinal);  

• Conexões seguras (esquinas, faixa de travessia de pedestres, pontos de parada e 

estações de transporte coletivo); 

• Drenagem eficiente (inclinação transversal e jardim de chuva). 

 
“Ao caminhar nas ruas, os pedestres entram em contato com o ambiente urbano. 
As calçadas podem desempenhar um papel importante para tornar essa 
experiência mais agradável”. 

   

  Neste recorte de análise, observou-se que no Muncípio de Alto Horizonte há uma atenção 

espacial em relação aos espaços públicos, notadamente em relação aos espaços abertos, praças, 

parques infantis, parques esportivos, rótulas do sistema viário, haja vista a previsão destes espaços 

como Zonas de Proteção Ambiental IV – ZPA-IV e a qualidade verificada in loco. 

  Na visita técnica realizada no município verificou-se o atendimento a muitos dos requisitos 

que qualificam de maneira positiva os espaços urbanos (Figuras 6.20 a 6.22). 

  O Parque da Biquinha é um importante espaço público urbano e apresenta características 

que o qualificam: mobiliário urbano, áreas para caminhadas e para descanso, vegetação, áreas 

sombreadas, paisagem natural que são atrativos para o uso pela população (Figura 6.20). 
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Figura 6.20: Parque da Biquinha. (a) Vista geral do acesso. (b) Destaque para o mobiliário urbano e sinalização e 
ao fundo a composição das trilhas para caminhada. (c) Destaque para os caminhos sombreados, com 
pavimentação em bom estado e vegetação. 
Fonte: ITCO, 2021 

(a) 

(b) 
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Há ainda no espaço urbano algumas praças, pracinhas, parques de esportes dotados de mobiliário 

urbano, playgrounds e equipamentos para atividades físicas ao ar livre (Figuras 6.21 e 6.22).  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.21: Praça dotada de mobiliário urbano, playground, arborização.  
Fonte: ITCO, 2021. 
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Figura 6.22: Academia ao ar livre. 
Fonte: ITCO, 2021. 

 

  Por outro lado verificou-se que há situações a serem enfrentadas para que o espaço público 

de Alto Horizonte seja, de fato, promotor de qualidade de vida para os cidadãos. Na visita técnica 

foram observadas diversas situações de uso privado do espaço público: varandas de residências 

sobre a calçada, instalações comerciais que utilizam as calçadas como extensão de suas áreas   

privadas (Figura 6.23), disposição de materiais de construção no passeio público (Figura 6.24), 

localização de lixeiras particulares nos passeios públicos (Figura 6.25), passeios danificados, 

lançamento de efluentes nas vias públicas (Figura 6.10 e 6.25), utilização do passeio público para o 

estacioanmento de veículos (Figura 6.26). 

 

 
Figura 6.23: Utilização do espaço público para fins privados. Estrutura avançando o limite do lote com estrutura 
de sustentação fixada no passeio público. 
Fonte: ITCO, 2021. 
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Figura 6.24: Disposição de material de construção no passeio público. Configura uso do espaço público para 
fins privados, que interrompe a acesso da população em geral. Prejudica a acessibilidade. 
Fonte: ITCO, 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
Figura 6.25: Série de obstáculos verificados em calçadas. 
Fonte: ITCO, 2021. 

 
  No trecho da calçada demonstrado na Figura 6.25, observa-se uma série de obstáculo a 

serem vencidos pelos transeuntes que promovem risco e falta de acessibilidade nos percursos: 

 

• Lixeiras: embora a disposição para a coleta do lixo domiciliar deva ocorrer à frente 

das edificações, não é mais admissível nos dias atuais, que isso ocorra nas calçadas, 

que são a expressão máxima do que entendemos por espaço público. A forma 

correta é que cada edificação seja dotada de um recuo aberto para a via pública, 

acessível à coleta, dentro dos limites do lote; 

Localização equivocada dos postes de 

iluminação 

Localização equivocada da 

arborização urbana 

Efluentes 

Inclinação do passeio para 

o acesso de veículos 
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• Inclinação da calçada para acesso de veículos: a exemplo das lixeiras esta inclinação 

deve ocorrer dentro do lote. As calçadas devem ser planas, horizontais de forma a 

permitir um percurso seguro aos transeuntes; 

• Localização de postes e arborização urbana: deve-se localizar estes elementos de 

forma a permitir que o transeunte, tenha ele condições de se locomover 

normalmente ou com equipamentos de locomoção, tais como, carrinhos de bebês, 

cadeira de rodas e similares, de forma segura. Além disso há de se promover 

condições seguras aos portadores de necessidades especiais. 

• Lançamento de efluentes: esta ação degrada o espaço público, pois promove a 

decomposição dos pavimentos, além de representarem risco à saúde pública, 

pois o represamento incorreto de água promove a proliferação de vetores tais 

como mosquitos. 

• Utilização do passeio público para estacionamento de veículos: Esta situação deve ser 

inadimissível. Neste caso deve-se realizar um desenho urbano adequado para que o 

estacionamento e a movimentação de pessoas possa ocorrer de forma segura. 

 

 
Figura 6.26: Estacionamento de veículos interrompendo o livre acesso dos transeuntes ao passeio público, 
configurando o uso privado do espaço público. 
Fonte: ITCO, 2021. 

 

  Dentre aspectos que devem ainda serem considerados na composição das calçadas, ressalta-

se a importância dos pisos táteis, dos rebaixos realizados de forma correta, das áreas de transição 

quando dos cruzamentos entre vias, sinalização. A configuração das condições de acessibilidade são 

dever do poder público por meio de um desenho urbano correto. 
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  Entre os aspectos de inserção de elementos nos passeios públicos em Alto Horizonte, 

verificou-se que, em geral, as árvores e postes de iluminação e passagem de fiação elétrica, lixeiras, 

encontram-se, literalmente, no meio da calçada, na faixa que deveria ser livre, inviabilizando 

qualquer percurso seguro aos transeuntes. 

  As Figuras 6.27 e 6.28 demonstram situações corretas de composição dos elementos que 

necessitam ser dispostos nos passeios públicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 6.27: Imagens de referência. Exemplos de calçadas em conformidade com os preceitos da acessibilidade.  
Fonte: PG ARCHITECTURE, 2020; MOBILIZE (2020). 

 

 
Figura 6.28: Imagem de referência. Disposição correta das faixas de uma calçada.  
Fonte: https://www.cauro.gov.br/8-principios-para-projetar-calcadas-seguras-e-acessiveis/ 
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  Embora seja comum encontrar estas situações adversas em cidades menores, é importante 

compreender que o espaço público é de todos e que seu uso não pode ser impedido por uma 

utilização privada, seja ela qual for. 

  No que se refere às calçadas, considerando que a construção e conservação seja, 

usualmente, do proprietário do lote lindeiro, é importante que a Prefeitura Municipal tenha um 

projeto básico de calçadas para que a execução seja em conformidade às condições de acessibilidade 

de forma conferir uniformidade e segurança a todos.  

  Das situações encontradas muitas ocorrem, provavelmente, por deficiência na fiscalização, 

seja pela ausência de dipositivos técnicos e legais que possam coibir tais condutas, seja por questões 

nos processos de gestão. Fato é que essas situações necessitam ser avaliadas pela gestão municipal a 

fim de  promover a qualificação dos espaços publicos, a exemplo das boas situações encontradas na 

cidade e mencionadas neste diagnóstico. 

 

6.6.3 Equipamentos urbanos e comunitários 

 

Na cidade existem equipamentos urbanos públicos e privados com características e funções 

próprias. Eles são fundamentais para organizar e qualificar o espaço urbano e podem, por sua 

característica ou importância, constituir-se numa referência para os moradores. 

São considerados equipamentos urbanos públicos ou privados, os equipamentos de 

administração e de serviço público (segurança pública, infraestrutura urbana, cemitérios, 

administrativos de uso comum e especial); os equipamentos comunitários e de serviço ao público (de 

lazer, educação e cultura e de saúde pública); os equipamentos de circulação urbana e rede viária 

(estes serão tratados no tópico 6.8, da Mobilidade e Transporte). 

Sob a ótica da legislação federal vigente, Lei n° 6.766, de 1979, que dispõe sobre o 

parcelamento do solo urbano, equipamentos urbanos comunitários os edifícios destinados às 

atividades de educação, cultura, saúde, lazer e similares” (art. 4º, parágrafo 2º). A referida Lei prevê 

que, no processo de planejamento e implementação de loteamentos, deverão ser atendidos os 

seguintes requisitos: 

 
I - as áreas destinadas a sistemas de circulação, a implantação de equipamento 
urbano e comunitário, bem como a espaços livres de uso público, serão 
proporcionais à densidade de ocupação prevista pelo plano diretor ou aprovada 
por lei municipal para a zona em que se situem. 
[...] 
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Nesse mesmo dispositivo legal, há a previsão para destinação de dois tipos de áreas públicas: 

as áreas institucionais, com vistas à instalação de equipamentos públicos como creches, escolas, 

postos de saúde, postos de segurança, entre outros, e as áreas verdes, destinadas à instalação de 

praças, bosques, áreas de recreação e convivência, entre outros. 

Considerando este contexto, a identificação da localização dos equipamentos públicos para 

fins da revisão do Plano Diretor municipal considerou como equipamentos urbanos, sejam públicos 

ou privados: as edificações destinadas à educação, lazer, cultura, esportes, saúde e assistência social, 

segurança, sedes de órgãos públicos, cemitério, estação rodoviária, feira, praças. 

Em se tratando dos aspectos do ordenamento territorial, é importante analisar a localização 

e abrangência dos equipamentos urbanos na malha consolidada, a fim de se identificar as demandas 

de novos equipamentos no processo de crescimento urbano. 

Segundo Gouvêa (2002), os equipamentos urbanos e comunitários são elementos essenciais 

para o funcionamento das cidades. Sendo assim: 

 

Sua localização na malha urbana deve obedecer a uma relação de uso (cotidiano, 
frequente ou eventual) e devem estar relacionados com sua importância para a 
residência, bairro ou cidade. 

 

Para a análise de localização e abrangência na malha urbana considerou-se os parâmetros 

sugeridos por Gouvêa (2002), para alguns equipamentos, explicitados no Quadro 6.8, a seguir: 

 

Quadro 6.8: Parâmetros urbanísticos de abrangência dos equipamentos urbanos de educação. 

TIPO DE EQUIPAMENTO RAIO DE INFLUÊNCIA MÁXIMO 

EDUCAÇÃO INFANTIL (crianças de até 6 anos, 
abrange creche, maternal e jardim de infância) 

300 m 

CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL (7 a 14 anos) 1.500 m 

CENTRO DE ENSINO MÉDIO (adolescentes e 
adultos) 

3.000 m 

Fonte: Adaptado de Gouvêa, 2002. 

 

No que se refere à educação infantil, o raio de influência máximo é sugerido considerando 

a possibilidade de realização do percurso de casa até a escola seja realizado a pé, sendo ideal que 

se situem em locais de menor trânsito, sem ocorrência de cruzamentos e ruídos do sistema viário 

principal. Santos (1998 apud GOUVÊA, 2002) afirma que cresceria a importância desse 
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equipamento caso se localizasse em uma praça, possibilitando a ampliação das atividades de lazer 

para as crianças. 

Já nas escolas de ensino fundamental para o raio de abrangência sugerido considera-se que 

os alunos e famílias se desloquem das suas residências até a escola utilizando o transporte 

motorizado, público ou privado, podendo ainda, a esta distância, ser realizado a pé. 

Para as escolas de ensino médio, com um raio de abrangência maior, considera-se a maior 

autonomia dos estudantes, que podem deslocar-se sozinhos, via transporte público, até as 

unidades escolares. 

No que se refere aos equipamentos de saúde e segurança pública, Gouvêa (2002) sugere os 

parâmetros apresentados no Quadro 6.9: 

 

Quadro 6.9: Parâmetros urbanísticos de abrangência dos equipamentos urbanos de saúde. 

TIPO DE EQUIPAMENTO RAIO DE INFLUÊNCIA MÁXIMO 

POSTO DE SAÚDE  8.000 m 

CENTRO DE SAÚDE (SAÚDE DA FAMÍLIA) 5.000 m 

HOSPITAL REGIONAL / HOSPITAL ESPECIALIZADO regional, atende a cidade e região 

POSTO POLICIAL 2.000 m 

CORPO DE BOMBEIROS 15.000 m 

Fonte: Adaptado de Gouvêa, 2002. 

 

 Em Alto Horizonte observa-se, na malha urbana, a presença muitos equipamentos urbanos 

públicos de caráter esportivo, tais como, ginásios, clubes, estádio, além de equipamentos de 

atendimento diverso, tais como, clube, cooperativa, estação rodoviária, feira municipal, praças etc. 

(Figura 6.29).  

 Além dos equipamentos urbanos citados, há os equipamentos comunitários, de atendimento 

aos serviços de educação, saúde e segurança os quais possuem raios de influência, ou seja, a sua 

abrangência considerando distâncias máximas em relação às moradias ou em relação ao número de 

habitantes máximo que devem atender, conforme demonstram os Quadros 6.8 e 6.9 e Figuras 6.30 a 

6.32, mapas dos equipamentos comunitários de educação. Estes parâmetros dão um indicativo para 

a distribuição destes equipamentos no tecido urbano, de forma a potencializar a aplicação dos 

recursos públicos para o atendimento da população. 
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Figura 6.29: Localização dos equipamentos urbanos de atendimento diverso, tais como hotéis, clube, 
cooperativa, estação rodoviária, feira municipal etc. 
Fonte: ITCO, 2021. 
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Figura 6.30: Localização dos equipamentos públicos de atendimento à educação infantil. 
Fonte: ITCO, 2021. 
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 Figura 6.31: Localização dos equipamentos públicos de atendimento à educação fundamental. 
Fonte: ITCO, 2021. 
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Figura 6.32: Localização dos equipamentos públicos de atendimento ao ensino médio. 
Fonte: ITCO, 2021. 
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  A partir da proposição das distâncias sugeridas por Gouvêa (2002), cuja definição relaciona-

se, principalmente, no deslocamento das pessoas até o equipamento foram especializados cada 

equipamento e sua abrangência. 

 No que se refere ao atendimento à educação infantil, há no município dois (02) CMEI’s – 

Centro Municipal de Educação Infantil, que embora em número de vagas atenda as demandas do 

município quanto a número de vagas, conforme demonstram os estudos socioeconômicos, em 

termos de localização não abrangem o território como um todo, pois localizam-se ambos ao sul da 

GO-556, deixando descoberta toda a região norte da cidade (Figura 6.30). Ressalta-se que o raio de 

influência deste equipamento é menor do que os demais equipamentos de educação, porque se 

constitui em um local de atendimento imediato às residências, onde seja possível o percurso a pé, 

devendo localizar-se em local tranquilo, longe de instalações industriais e em vias de menor 

movimentação de veículos. (GOUVÊA,  2002) 

 Quanto à abrangência dos equipamentos comunitários destinados ao atendimento do 

ensino fundamental (Figura 6.31) e do ensino médio (Figura 6.32), a observa-se que todo o 

território fica coberto, considerando que no município há três localidades destinadas ao ensino 

fundamental, duas delas muito próximas, e uma localidade destinada ao ensino médio. 

 Os equipamentos comunitários destinados à saúde também cumprem os requisitos de 

espacialidade a partir de sua abrangência (Figura 6.33). No município há dois postos de saúde, uma 

Unidade Básica de Saúde – UBS, neste diagnóstico considerados como Centros de Saúde conforme 

Gouvêa (2002), que define este tipo equipamento como aquele destinado à prestação de 

orientação e de assistência médico-sanitária, devendo se localizar próximos à áreas residenciais.  

Atualmente há em funcionamento um hospital de campanha o qual será consolidado como um 

hospital para o município. 

 Em relação ao equipamento da Segurança Pública, (Figura 6.34) observa-se que, no quesito 

abrangência territorial, toda a área delimitada pelo atual perímetro urbano fica contemplada com 

sua localização. 

 A análise da espacialização dos principais equipamentos comunitários de atendimento ao 

público demonstrou que somente os equipamentos de educação infantil não atendem aos 

requisitos dos parâmetros considerados e cabe à administração municipal avaliar tal situação. 
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Figura 6.33: Localização dos equipamentos públicos de atendimento à saúde, Centros de Saúde. 
Fonte: ITCO, 2021. 
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Figura 6.34: Localização do Posto Policial. 
Fonte: ITCO, 2021. 
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 Quanto aos demais equipamentos, apresentados na Figura 6.29, as recomendações de 

acordo com Gouvêa (2002) são as seguintes:  

 

• Edifícios públicos e administrativos – recomenda-se que sejam localizados em área central, 

de fácil acesso e que a organização dos espaços do edifício e do entorno seja desenvolvida 

seguindo parâmetros ecológicos, socioculturais regionais de sustentabilidade, pois são 

referências para os padrões construtivos na região; 

• Equipamentos institucionais de assistência social – devem se localizar próximos aos núcleos 

residenciais de menor renda; 

• Cemitério – recomenda-se que considere área de 1,2 m² por habitante; um por cidade, localizar-

se em área afastada do centro urbano; deve-se evitar fundos de vales e lençol freático superficial 

e evitar áreas com declive acentuado (maior que 20%); tratar o espaço como mais um parque da 

cidade, com espaços densamente vegetados e arborizados. Em Alto Horizonte o cemitério 

apresenta uma área estimada de 5.700 m² (cinco mil e setecentos metros quadrados) e uma 

população estimada de 6.600 (seis mil e seiscentos) habitantes para o ano de 2020, resultando 

em 0,86 m²/habitante (zero vírgula oitenta e seis metros quadrados por habitante) o que foge 

das recomendações mínimas e acende um alerta para a administração pública; 

• Feira coberta – recomenda-se área mínima de 2.000 m² (dois mil metros quadrados) e que 

sua localização seja em centros de bairros preferivelmente nas proximidades de uma praça, 

em área de fácil visualização a distância. Em Alto Horizonte a feira coberta possui uma área 

estimada de 2.400 m² (dois mil e quatrocentos metros quadrados) e sua localização é 

compatível com os requisitos propostos. 

 

  Considerando os aspectos verificados nos equipamentos elencados em Alto Horizonte, 

conclui-se que, em geral, os equipamentos existentes no município de Alto Horizonte atendem os 

requisitos apresentados, com atenção aos equipamentos de educação infantil, cujas localizações não 

atendem os requisitos de abrangência, e ao cemitério que, em termos de área por habitante está 

abaixo do recomendado. 

 

6.6.4  Patrimônio artístico, paisagístico, histórico e cultural  

 

  O que caracteriza o valor significativo do patrimônio histórico e cultural de uma cidade são os 

bens materiais e imateriais ligados a memória de um povo e é dever dos Municípios, dos Estados e 

da União preservar e impedir a descaracterização desses bens.  
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  Cada localidade tem sua identidade, suas manifestações e podem ser compreendidas por meio 

de sua cultura, sob a forma de expressão artística (literatura, músicas, danças, teatro, vestuário) ou 

através dos modos de criar, fazer e viver (culinária, artesanato); criações científicas (o mapeamento do 

DNA, a criação de variedades de café brasileiro), artísticas (Pampulha, Brasília, as obras de Aleijadinho, 

Anita Malfatti, Villa Lobos, o baião, o forró, os cocares indígenas, as pinturas rupestres), tecnológicas (o 

biodiesel, o 14 Bis de Santos Dumont) e documentais (a legislação, teses, tratados, compêndios, cartas 

cartográficas, registros cartoriais, livros de batismo, óbitos, casamentos). 

  O patrimônio cultural pode ser subdividido em duas categorias: a do patrimônio tangível 

(bens imóveis - monumentos, edifícios, sítios arqueológicos, elementos naturais com significado 

cultural- e bens móveis - mobiliários, utensílios, obras de arte, documentos, vestuários) e a do 

patrimônio intangível (constituído por bens imateriais - lendas, rituais, costumes). 

  De acordo com os levantamentos realizados, verificou-se que Ato Horizonte possui espaços 

culturais e ambientais relevantes, tais como a Biblioteca Municipal e a Praça da Matriz e 

manifestações artísticas e culturais, tais como a banda de música e a Folia de Reis no mês de janeiro. 

Quanto ao patrimônio paisagístico destaca-se a Serra do Faina e o Lago. 

  Quanto a sítios arqueológicos e seus artefatos foi mencionado que a mineradora no processo 

de lavra, ao encontrar algum artefato este é repassado à prefeitura que o dispõe no Centro Cultural. 

  Verificou-se, portanto, que o Município necessita um aporte de recursos, tanto humanos 

quanto financeiros, para estruturar seu patrimônio artístico, paisagístico, histórico e cultural e 

alavancar novas estruturas para potencializar estes como atrativos de turismo e lazer para sua 

população e de pessoas de outras localidades. 

 

6.6.5  Microclimas e conforto ambiental no espaço urbano  

 

  A proposta de adotar o tema microclimas e conforto ambiental no espaço urbano se dá 

frente a necessidade da qualificação deste espaço para a promoção do conforto ambiental em face 

do avanço da urbanização e suas consequências, notadamente sobre as “temperaturas urbanas”4. 

  Para Olgyay (1998), o conceito do conforto ambiental está relacionado às necessidades de 

natureza biológica e psicológica, demonstrando uma ligação direta entre o tipo de clima e o 

comportamento humano, afirmando que: 

 

4  Estudos científicos demonstram o aumento das temperaturas nas áreas urbanas densamente ocupadas e 
pavimentadas que resulta em uma perda da qualidade no que se refere ao conforto ambiental. 
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“[...] o homem, o qual aparentemente é capaz de viver em qualquer lugar onde 
possa obter alimento, somente pode alcançar o melhor aproveitamento de sua 
energia física, incluindo seu caráter moral, sob condições climáticas estritamente 
limitadas.” 

 

  Aliada à questão das condições climáticas, há de se considerar que há outras dimensões 

também relacionadas ao conforto ambiental urbano, tais como: a acústica, a visual (iluminação e 

harmonia dos elementos e composição da paisagem), a da qualidade do ar (gases e partículas 

suspensas) e da funcionalidade (que se refere à presença de mobiliário urbano adequado nos 

espaços públicos, pavimentação dos passeios públicos que promovam condições de acessibilidade). 

  Em relação ao clima urbano5, há carência de dados oficiais, sendo inviável a coleta de dados 

primários frente ao prazo estipulado para a realização da revisão do Plano Diretor do município.   

  Desta forma, a identificação das fragilidades e potencialidades dos microclimas e do conforto 

ambiental urbanos em Alto Horizonte (GO) ocorreu a partir das informações já sistematizadas por estudos 

referendados pela comunidade científica e, como fontes de referência, os princípios da arquitetura 

bioclimática abordadas nos estudos de Olgyay (1998), Bustos Romero (2001) e Gouvêa (2002).  

  Em visita in loco verificou-se a presença significativa de arborização urbana, notadamente 

nos passeios públicos, o que representa um ponto positivo na amenização do clima da região, que é 

caracterizado como clima tropical com estação de seca no inverno (Aw), com períodos críticos de 

altas temperaturas e baixa umidade relativa do ar nos meses de agosto a outubro. Nos demais 

períodos as temperaturas máximas demonstram-se igualmente elevadas, acima dos 29°C. 

  Frente a esse quadro, fica evidente a necessidade de ações que promovam o arrefecimento 

das altas temperaturas. Some-se à condição das altas temperaturas, a baixa umidade relativa do 

ar, o que também acrescenta mais um ingrediente na diminuição do conforto ambiental. 

  A escassez de corpos hídricos superficiais na área urbana não favorece a amenização do 

clima nos períodos de estiagem prolongada, uma vez que a presença da água nos espaços urbanos 

promove a elevação dos índices de umidade relativa e, consequentemente, a amenização do rigor 

das altas temperaturas. 

 

5  Clima urbano é um sistema que combina a energia da radiação solar e sua penetração nos volumes 
construídos os quais determinam efeitos de reflexão, absorção e de armazenamento térmico e atrito na 
ventilação. A grande questão imposta por este sistema relaciona-se à maneira como a quantidade de energia 
é absorvida e sua forma de transmissão. Este aspecto está diretamente relacionado, no espaço urbano, aos 
aspectos de uso e ocupação do solo, a forma da cidade, aos materiais utilizados nos pavimentos e na 
presença ou não de elementos naturais como a vegetação, nas suas diversas formas, e a água (DUARTE; 
SERRA, 2003). 
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  Há, na área urbana duas grandes áreas ainda não ocupadas, com vegetação remanescente e 

que possuem potencial para a implementação de parques urbanos com densa massa vegetal, os 

quais podem contribuir para a amenização do rigor climático. Uma delas é adjacente ao Parque da 

Biquinha, importante área verde do tecido urbano. 

  O uso da vegetação para otimizar o conforto ambiental também se refere à possibilidade de 

retenção de partículas em suspensão, bem localizadas podem proporcionar barreiras para a retenção 

de poeiras. Há autores que recomendam a reserva de 15% (quinze por cento) das glebas a serem 

parceladas como áreas verdes no cômputo das áreas institucionais. A Organização Mundial da Saúde 

recomenda 12 m² (doze metros quadrados) de área verdes por habitante (Gouvêa, 2002). 

  A obtenção de níveis adequados do conforto térmico urbano impõe o “controle” das variáveis 

climáticas (radiação solar, temperatura, umidade do ar e ventos) ou sua melhor utilização por meio de 

soluções arquitetônicas e urbanísticas adequadas, amenizando ou potencializando a interação dos fatores 

climáticos globais e locais para o melhor desempenho térmico dos ambientes urbanos. 

  Gouvêa (2002) apresenta uma série de possibilidades para concepção ambiental urbana no 

sentido de se obter o máximo de conforto ambiental. Essas recomendações podem ser aplicadas 

tanto nas diretrizes para os projetos de novos parcelamentos, quanto na correção de situações já 

consolidadas. Estas recomendações e critérios estão sintetizadas no Quadro 6.10, a seguir: 

 

Quadro 6.10. Recomendações para o projeto visando à qualificação dos ambientes urbanos que se 

refletem no microclima urbano. 

Recomendação Justificativa 

Biocidade 
Cidade densa e equilibrada com os ambientes naturais ainda presentes no 
espaço urbano consolidado ou a construir. 

Sobreposição de usos 
compatíveis 

minimizando a 
segregação social 

Promoção do encontro das pessoas nos espaços públicos, evitando a 
setorização rígida das atividades. 

Acessibilidade e 
orientação 

Permite a identificação dos caminhos para os equipamentos comunitários, 
aos espaços de lazer públicos e aos postos de trabalho. 

Centralidade 
Promoção de centros, com maior número de equipamentos e serviços. Alia-
se à recomendação da sobreposição de usos. 

Diversidade na 
morfologia urbana 

Habitação individual, habitação sobreposta, conjuntos de habitação coletiva, 
criando uma variedade formal e estética. 

Sistemas de espaços 
livres 

Adequadamente dimensionados em função da demanda e do uso. 
Entender as praças como locais de encontro. 
Observar um dimensionamento mínimo em relação às áreas parceladas como 
parâmetro para a implantação das praças e parques. 
Estabelecer hierarquia viária vinculando os usos às categorias das vias. 
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Cont. 

Recomendação Justificativa 

Parcelamento 
ambiental urbano 

Cidade mais densa que evita o espraiamento e potencializa o uso de 
infraestruturas já implementadas. Evita a destruição de áreas com ambiente 
natural preservado. Preserva mananciais.  Evita a periferização das pessoas 
de menor renda. 

Orientação solar e dos 
ventos 

Otimizar o desenho urbano de forma a aproveitar a orientação das ruas para 
a amenização das variáveis climáticas. 

Vegetação 

Garantir a preservação das matas ciliares, que funcionam como elementos de 
purificação do ar. Na implantação dos novos parcelamentos conservar, ao 
máximo, a vegetação nativa, retirando-a, se for o caso, somente no momento 
da construção de edifícios e vias. 
Afastar os parcelamentos urbanos das matas de forma a permitir a 
penetração das brisas. A vegetação densa e o sombreamento favorecem o 
aumento da umidade relativa dos espaços próximos. 
Uso de vegetação nativa e como elemento visual para marcar a paisagem e 
como fator psicológico de segurança e estimulador do encontro social. 
Promover a organização de caminhos sombreados. 
Estimular a preservação dos quintais verdes. 
Utilizar a vegetação na retenção de partículas em suspensão, por meio de 
espécies adequadas. 
Utilizar a vegetação como elemento de estabilização do solo. 

Águas pluviais 
Promover pavimentação com materiais que permitam a infiltração das águas 
pluviais 

Fonte: Adaptado de Gouvêa (2002). 

 

6.6.6 Potencialidade e fragilidades em relação à caracterização urbanística 

 

Quadro 6.11: Síntese das potencialidades e fragilidades da caracterização urbanística 

Subtemas Potencialidades Fragilidades 

Tipologias 

urbanas e 

arquitetônicas 

Os conjuntos arquitetônicos da 

Prefeitura Municipal e da Câmara de 

Vereadores. 

Paisagem monótona em razão do 

uso constante de muros altos no 

limite entre os lotes e a rua. 

Espaços públicos e 

qualidade de vida 

Parque da Biquinha e praças. - 

- 

Uso inadequado das calçadas para 

fins privados. Fiscalização 

ineficiente. 

- 

Desenho urbano das calçadas é 

inadequado, causando a existência 

de obstáculos na faixa que deveria 

ser livre. 
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Cont. 

Subtemas Potencialidades Fragilidades 

Equipamentos 

urbanos e 

comunitários 

Presença dos equipamentos urbanos 

públicos necessários ao atendimento 

das demandas da população, 

notadamente, a presença de muitos 

equipamentos de esporte. 

- 

Localização adequada da maior parte 

dos equipamentos. 

Má distribuição das creches no 

espaço urbano. 

Patrimônio 

artístico, 

paisagístico, 

histórico e 

cultural 

Existência de elementos 

representativos de patrimônio 

artístico, paisagístico, histórico e 

cultural. 

Falta a apropriação e transformação 

destes como ícones de identidade 

local. 

Microclimas e 

conforto 

ambiental urbano 

 

Altas temperaturas durante todo o 

ano agregadas à baixa umidade 

relativa do ar no período da seca. 

Falta diversidade de espécies na 

arborização urbana. 
Presença de arborização urbana. 

Falta de massas d’água na área urbana. - 

Falta de maciços de vegetação na área 

urbana. 
- 

Fonte: ITCO (2020) 

 

6.7 Redes de infraestruturas   

 

6.7.1  Infraestrutura de energia elétrica 

 

As infraestruturas de energia elétrica compõem um importante elemento da dinâmica 

socioespacial, sendo conteúdo fundamental para os estudos sobre a modernização do território 

brasileiro e sua dinâmica socioeconômica (CASTILHO, 2013). A geração de energia está 

relacionada as condições hídricas e as demandas de consumo da região, o estado de Goiás, 

segundo o Balanço energético de 2020 (EPE, 2020), ocupa a décima posição em geração de 

energia, com 4,9% da geração total do país. O Quadro 6.12 apresenta a capacidade de geração 

de energia no estado de acordo com a potência outorgada e tipos de unidade geradora (ANEEL, 

2020). 
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Quadro 6.12: Capacidade de geração de energia elétrica no estado de Goiás. 

Tipo 
Potência Outorgada 

(kW) 
Potência Fiscalizada (kW) Quantidade % (Pot. Outorgada) 

CGH 14.284,72 11.284,72 15 0,18 

PCH 647.622,00 476.382,00 32 7,96 

UHE 5.395.627,00 5.389.273,00 16 66,34 

UTE 2.075.536,59 1.889.086,59 101 25,52 

Total  8.133.070,31 7.766.026,31 164 100,00 

Fonte: Aneel, 2020 
Sendo: CGH – Central Geradora Hidrelétrica, PCH - Pequena Central Hidrelétrica,  UHE- Usina Hidrelétrica e UTE - Usina 
Termelétrica. 

 

A energia elétrica de Alto Horizonte é fornecida pela Enel Distribuição. De acordo com IMB (2021) 

o Índice de Desempenho do Município (IDM) em relação a cobertura da rede de energia elétrica é de 4,22 

(em 2018) este valor é o resultado da razão entre número de ligações de energia e a população e 

expressa o acesso à rede de energia elétrica. Sabendo que esta medida assume valores entre 0 e 10, do 

pior ao melhor o desempenho, Alto Horizonte apresentou um baixo índice de cobertura da rede elétrica. 

Em relação ao perfil de consumo (Figura 6.35), os maiores consumidores são o residencial e 

rural com 79,62% e 10,49% do consumo total do município, respectivamente. O consumo do setor 

industrial corresponde a apenas 0,32% do número total de consumidores. Em relação ao consumo de 

energia elétrica destaca-se o Poder Público que aparece em 3º lugar com 1097 Mwh consumidos no 

ano de 2020 representando 12,11% do consumo total do município.  

 

 
Figura 6.35: Perfil do consumo de energia elétrica em 2020 no município Alto Horizonte.  
Fonte: IMB, 2021. 
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6.7.2  Infraestrutura de telecomunicações 

 

Apesar do aumento do acesso aos serviços de telecomunicação, a universalização dos 

serviços de telefonia/internet para a população não atingiu seu máximo. A Lei Geral de 

Telecomunicações (LGT), por meio de planos de metas, define obrigações a serem seguidas pelas 

operadoras de telefonia visando a expansão dos acessos a esses serviços (ANATEL, 2020). 

Alto Horizonte apresenta apenas duas antenas de telefonia móvel com uma cobertura de 

telefonia móvel de 92,6% em todo o município e de 100% na área urbana. Quanto aos acessos de 

banda larga, 61,9% são via rádio e 31,9% fibra. O acesso de TV por assinatura é baixo com 6 acessos 

para cada 100 domicílios destes 92,4% da operadora SKY (ANATEL; TELEBRASIL, 2021).  

Com relação a densidade de acessos, a Anatel em seu panorama sobre serviços de 

telecomunicação disponibiliza o histórico da densidade de acessos aos serviços de banda larga 

telefonia fixa e móvel e tv por assinatura. O indicador é o número de acessos dividido pela 

quantidade de domicílios/população, e permite analisar a evolução do acesso dos serviços de 

telecomunicação. A Figura 6.36 mostra a evolução do acesso aos serviços de telecomunicação nos 

anos de 2018-2021 no município de Alto Horizonte. Percebe-se, ao longo dos anos, um decaimento 

no uso de telefonia fixa, fato esse explicado pela substituição pelos telefones celulares. Em 

contrapartida, houve um acréscimo no acesso à banda larga, indicando a adoção da Internet como 

parte essencial do cotidiano. 

 

 
Figura 6.36: Evolução da densidade de acessos aos serviços de telecomunicação em Alto Horizonte. 
Fonte: Anatel, 2021. 
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6.7.3 Aeroporto 

 

 O município de Alto Horizonte conta com um aeródromo municipal para uso de pequenos 

aviões. Localizado as margens da GO-347 e a aproximadamente 1 km de distância da área urbana, 

possuia uma pista de pouso e decolagem pavimentada com comprimento de 800 m por 18 m de 

largura. Segundo informações da prefeitura, atualmente não está sendo utilizado. 

 O aeródromo não possui cadastro na Anac e de acordo com o art. 30 do Código Brasileiro de 

Aeronáutica (Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986), nenhum aeródromo civil pode ser utilizado 

sem estar devidamente cadastrado. 

 

6.7.4 Potencialidades e fragilidades em relação às redes de infraestruturas 

 

Quadro 6.13: Síntese das potencialidades e fragilidades das redes de infraestrutura 

Subtemas Potencialidades Fragilidades 

Energia elétrica  Alto consumo na esfera pública 

Telecomunicações 
O município, em geral, possui boa 

cobertura dos serviços. 
- 

Aeródromo  Não possui cadastro na Anac 

 

 

6.8 Mobilidade e transporte 

 

  A mobilidade e o transporte encontram-se, atualmente, no centro das questões urbanas e 

territoriais e das questões socioeconômicas, pois está intrinsicamente ligada à aspectos como 

inclusão social e espacial, temas tão caros para as cidades do século XXI. Conforme aponta 

Vasconcellos (2012): 

 
“A interação entre diferentes forças e interesses dos indivíduos e das organizações 

privadas e públicas formam uma complexa rede na qual estão em foco não só o 

indivíduo, mas todo o sistema político e econômico, o Estado, o capital, a indústria 

e o comércio, os sistemas de transporte e trânsito, os processos migratórios e o 

valor da terra. E é esta rede que vai influenciar diretamente na forma de ocupação 

do território e na urbanização do fluxo de mobilidade.” 
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  A mobilidade entendida, de uma forma geral, como a capacidade da movimentação de 

pessoas, bens e serviços no território, está baseada nos modais e na infraestrutura de vias a partir 

dos quais todos os demais aspectos se desenrolam. 

 

6.8.1 Políticas públicas 

 

Em razão do crescimento populacional nas cidades, o planejamento urbano como resultado de 

políticas de planejamento governamental na esfera federal passou a ganhar maior importância, neste 

sentido, o Plano Diretor tornou-se um importante instrumento para produzir mudanças nas políticas e 

na condução da gestão urbana a fim de se orientar investimentos públicos (SILVA et al., 2017). 

O Plano Diretor atua no campo do ordenamento territorial e desenvolvimento urbano, 

segundo Costa (2016) o ordenamento territorial urbano tem uma forte ligação com o desempenho 

do sistema de mobilidade e as condições de deslocamentos da população. E essas condições de 

deslocamentos tanto quanto das pessoas como também das mercadorias nos centros urbanos 

impactam toda a sociedade e este é um tema fundamental quando se discute desenvolvimento 

urbano e qualidade de vida da população. 

Desta maneira, devido a importância do tema, foi criado Lei da Mobilidade Urbana - Lei 

Federal nº 12.587 de 2012 que estabeleceu princípios, objetivos e diretrizes gerais da Política 

Nacional da Mobilidade Urbana. Um dos principais objetivos da Política Nacional de Mobilidade 

Urbana é aumentar a participação do transporte coletivo e não motorizado nos deslocamentos da 

população e contribuir para o acesso universal à cidade (BRASIL, 2013). Dessa forma, a efetivação 

dessa Política é um fator de aprimoramento das condições da vida urbana uma vez que promove a 

inclusão social nos deslocamentos e acessos urbanos. 

Este contexto aponta a necessidade do estabelecimento de políticas públicas municipais, 

tanto no âmbito do Plano Diretor, quanto no que se refere ao detalhamento destas políticas em 

plano específico, no caso dos municípios, do Plano Municipal de Mobilidade. Tem-se notícia de que o 

Município de Alto Horizonte iniciou o processo de elaboração deste Plano. 

 

6.8.2 A Mobilidade urbana e os modos de transporte 

 

Entre os anos de 2019 e 2020 a frota do município de Alto Horizonte cresceu 6,4% e nos 

primeiros meses de 2021 o Detran GO (2021) já registrou um aumento de 4,3% em relação ao ano 
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anterior. A frota total registrada em 2021 é de 2859 veículos com um índice de motorização é de 

0,495 veículos por habitante, a frota em Alto Horizonte representa 0,1% do total de veículos do 

estado e engloba os diferentes modos de transporte não entrando nessa contagem os dados dos 

modais ativos. Pode-se observar pelo Quadro 6.14 que no município o segmento de veículos 

particulares de passeio tem a maior expressão, respondendo por aproximadamente 43% do total. 

 

Quadro 6.14: Frota total e diversificação de veículos em Alto Horizonte. 

Tipo de Veículo 
Quantidade  

2020 2021 

Automóvel 1169 1216 

Caminhão  81 85 

Caminhão trator 26 22 

Caminhonete  327 358 

Camioneta 42 44 

Ciclomotor  9 9 

Microônibus  12 13 

Motocicleta  597 599 

Motoneta 270 273 

Ônibus  25 46 

Reboque 133 142 

Semi-reboque 36 37 

Trator de Rodas  1 1 

Utilitário  13 14 

Total 2741 2859 

Fonte: DETRAN-GO, 2021. 

 

  A ampla utilização de transportes individuais motorizados tem contribuído para agravar 

problemas relacionados à mobilidade e a acessibilidade, os principais elementos do processo de 

planejamento da mobilidade para enfrentar estes problemas: “i) redução da dependência de viagens 

motorizadas; ii) desenvolvimento dos meios não motorizados de transporte; iii) redução dos 

impactos ambientais da mobilidade urbana; e iv) promoção de integração entre modos de 

transporte” (RICIERI, FONTENELE, SILVA JR. 2017). 

  Em pesquisa realizada com os moradores de Alto Horizonte a maioria dos deslocamentos 

realizados para ir para escola ou trabalho são feitos basicamente por modos motorizados, o carro 

próprio é usado por 45% e moto por 30, 9% da população.  
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 a) Modos não motorizados ou modos ativos de transporte 

   

  De acordo com a Lei de Mobilidade Urbana (BRASIL, 2012), os modos de transporte não 

motorizados ou modos ativos são as modalidades que se utilizam do esforço humano ou tração 

animal, incluem nesta modalidade os deslocamentos a pé e por bicicleta. Segundo Silva e Billerbeck 

(2020) os deslocamentos ativos estão relacionados a fatores individuais (idade, sexo e renda), 

ambientais (clima, topografia...) e as características próprias de cada deslocamento, como a distância a 

ser percorrida, o motivo do deslocamento e seu custo. 

  O uso de modos ativos no deslocamento diário pode trazer muitos benefícios para os 

indivíduos e a sociedade. Eles melhoram a qualidade de vida, reduzem os custos de transporte, o 

impacto ambiental e proporcionam maior acesso em atividades urbanas (SAMIO, 2018). 

  Os resultados da pesquisa de opinião que mostram que parte da população vai para o 

trabalho a pé ou de bicicleta no município de Alto Horizonte, o que demonstra a importância da 

implementação de políticas públicas e estrutura urbana que facilite e amplie a adoção desses modos 

de transporte pelos munícipes. 

  Jacob, Silva Filho, Morselli (2019) afirmam em seu estudo que em cidades de pequeno porte 

há, de forma geral, o aumento do transporte motorizado, o incentivo no uso dos modos ativos deve vir 

acompanhado de investimentos de melhorias de infraestrutura como melhorias de calçadas, 

sinalização e segurança viária, mobilidade urbana, ambiente entre outros. 

 

a.1) O modo ativo, a bicicleta 

 

  Em cidades com menos de 60 mil habitantes a bicicleta é um modo de transporte bastante 

utilizado. A grande maioria destas cidades não possui transporte coletivo. Em cidades médias, este 

número não é tão expressivo, já cidades de médio porte já possuem transporte coletivo e o número 

de carros individuais aumenta bastante. Entretanto a lei da mobilidade deixa claro que o incentivo ao 

uso do transporte não motorizado deve estar em primeiro lugar, portanto uma das maneiras de se 

conseguir este intento é propiciando a maior integração entre os diferentes modos de transporte. A 

integração entre a malha cicloviária da cidade e desta com o sistema de transporte coletivo, seja ela 

segregada ou compartilhada, é fundamental para a promoção da bicicleta no município. Para isso é 

preciso oferecer segurança aos ciclistas e equipamentos para estacionar as bicicletas próximos aos 

locais onde é possível acessar o transporte coletivo (PLAMOB, 2015, p. 42). 
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  Para Ricieri, Fontenele, Silva Jr. (2017) a construção de ciclovias e ciclofaixas, podem motivar 

o uso da bicicleta como modo de transporte contudo, essa iniciativa deve vir acompanhada de 

campanhas de conscientização da população sobre viagens mais sustentáveis e sobre a redução de 

impactos negativos dos sistemas de transportes. 

 Em Alto Horizonte, a opção por bicicleta é favorecida pela baixa distância média dos 

deslocamentos no município e da geografia predominantemente plana. Porém, não foi observado no 

município ciclovias ou ciclofaixas que viabilizem o deslocamento seguro e confortável da população. 

Por outro lado, a prefeitura municipal de Alto Horizonte está promovendo o DESAFIO VIRTUAL - 

PEDAL DA SIRIEMA, onde os inscritos deverão realizar atividades de ciclismo ao ar livre durante o 

mês de julho de 2021 com o objetivo de alcançar a meta de 300 quilômetros, destacando o turismo 

ecológico. O uso de campanhas de incentivo é uma importante ferramenta para estimular a 

integração da bicicleta com os demais modos de transporte. 

 

b) Modos Motorizados 

 
b.1) Transporte coletivo urbano 

 

  Um dos elementos basilares do planejamento urbano é o transporte coletivo que atua como 

elemento fundamental no processo de produção e estruturação do espaço urbano. O 

desenvolvimento de um lugar é o reflexo das relações entre infraestruturas de transportes, as 

atividades econômicas e o ambiente construído acumuladas ao longo do tempo. 

  A Lei de Mobilidade Urbana (BRASIL, 2012) define, em seu art. 4º, o transporte coletivo 

urbano: como “VI - serviço público de transporte de passageiros acessível a toda a população 

mediante pagamento individualizado, com itinerários e preços fixados pelo poder público”.  Esta 

modalidade apresenta um importante aspecto social pois é alternativa mais acessível 

financeiramente para a grande parte da população.  

  O município de Alto Horizonte não oferece o serviço de transporte coletivo o que pode 

estimular o uso do automóvel como alternativa para o deslocamento na cidade. 

 

6.8.3. Sistema Viário 

 

  O sistema viário é a base para a ocorrência de todos os deslocamentos da mobilidade urbana, 

incorporando os espaços destinados para cada modo de transporte. A configuração do sistema viário, 
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através do seu traçado horizontal e seção transversal das vias, é um fator determinante, como meio de 

transporte, para a qualidade e o desenvolvimento das viagens na cidade. 

  O formato do sistema viário reflete a disposição de ocupação da cidade e as conexões da malha 

urbana, interferindo nas distâncias a serem percorridas e a acessibilidade do território. Por outro lado, 

a sua composição deve proporcionar a segregação dos fluxos dos diferentes modos de transporte e a 

sua utilização em acordo com a característica, demanda e função das vias. As características do sistema 

viário são, entre outros fatores, contributivas na escolha dos modos de deslocamento, na sua 

qualidade e consequentemente na divisão modal da cidade. 

  O direito de Ir e Vir é garantido ao cidadão brasileiro e está na Constituição Brasileileira (1988) 

no seu Art. 5º. Para que as pessoas possam acessar e usufrui da cidade, elas utilizam seus sistema 

viário. O Sistema Viário de um município e suas redes de transportes promovem transformações de 

ordem socioeconômica, política e cultural, pois permitem a circulação de pessoas, informações, 

mercadorias e serviços (SANTANA et al., 2016). 

  Podemos dividir o Sistema Viário de um município em sistema viário macro e sistema viário 

urbano. O Sistema viário macro é aquele que permite o acesso ao município, ou seja, são as rodovias, 

podendo estas serem federais, estaduais ou minicipais. As rodovias pemitem o acesso à área urbana do 

município, propiciam saída e entrada de cargas, além de proporcinar às ligações com outros 

municípios. O sistema viário urbano é aquele que compõe a área urbana do município.  

  O sistema viário macro, assim como o sistema viário urbano, devem ser muito equacionados 

para permitir aos munícipes facilidade de acesso a outras cidades e estados e também a todos os 

serviços urbanos disponíveis. Um dos aspectos que deve ser planejado com especial atenção são as 

rodovias urbanas. As rodovías urbanas são as rodovias federais, estaduais ou municipais que adetram a 

área urbana do município e podem trazer risicos à seguranças dos pedestres. O município de Alto 

Horizonte, por exemplo, é particularmente cortado por inúmeras rodovias federais e estaduais. 

 

a) Sistema viário macro 

 

O município de Alto Horizonte está localizado no entroncamento das rodovias GO-556 e GO-

347 (Figura 6.37). Segundo a Goinfra (2021), a GO-347 é uma rodovia diagonal que apresenta a 

orientação nordeste-sudoeste e está parcialmente pavimentada, nos 13 km que ligam a área urbana 

e a mineradora encontra-se sem pavimentação. Já a GO-556 é classificada como uma rodovia de 

ligação e possui a finalidade de promover o encurtamento de trajetos. 
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As rodovias estaduais se conectam com a BR- 153 principal acesso ao município partindo de 

Goiânia e com a BR-080, respectivamente. Dentro da área urbana a rodovia GO-556 é conhecida 

como Avenida Rio Preto e possui cerca de 2 km de extensão a rodovia atua como principal eixo de 

desenvolvimento urbano. 

 

 
Figura 6.37: Mapa do Macroviário de Alto Horizonte. 
Fonte:  Cardoso Jr.; Lunas, 2017. 

 

De acordo com o Atlas CNT do Transporte (CNT, 2020): 

 
O modal rodoviário possui participação predominante na matriz de transporte do 

Brasil tanto para passageiros quanto para cargas. Apesar de ser ideal para o 

deslocamento a curtas e médias distâncias, a baixa disponibilidade e a pouca 

participação dos demais modais na matriz de transporte do país, fazem com que o 

transporte rodoviário também desempenhe papel fundamental na realização das 

viagens de longas distâncias. 
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A logística do município está voltada basicamente para a atividade de mineração e um dos 

problemas verificados é a respeito do trânsito pesado, principalmente de caminhões que passam no 

perímetro urbano o que vem causando sérios transtornos. Com o intuito de agilizar a trafegabilidade 

e eliminar o tráfego de caminhões na área urbana, o Anel Viário (obra em andamento) servirá de 

acesso para os veículos pesados que prestam serviço de transportes do minério. 

 

b) O sistema viário urbano 

 

 O Sistema Viário de um município é também tido como uma das mais importantes 

infraestruturas urbanas para o desenvolvimento da cidade. Estas são as redes de circulação da 

cidade, é o local por onde as pessoas, as bicicletas e os veículos automores podem se descolcar na 

cidade. Além de via de circulação, é por esta rede que a drenagem pluvial está posta, assegurando a 

circulação sob quaisquer condições climáticas (MASCARÓ & YOSHINAGA, 2013).  

  Se o sistema viário de uma cidade for pavimentado e não vier acompanhado da rede de 

drenagem de água pluvial, é passivel que desastres, como enchentes, venham a acometar às cidades, 

provocando alagamentos e até situações de catástrofes. É importante salientar que o sistema viário 

ocupa de 20 a 25%, o que representa uma uma parcela significativa do solo urbano.  

  Para Mascaró e Yoshinaga (2013) o sistema viário é o mais caro do conjunto de sistemas 

urbanos, já que abrange um total de 50% do custo total da urbanização. É importante conhecer que 

o sistema viário é o conjunto que corresponde a calçada, destinada ao trânsito de pedestres, e o leito 

carroçavel, destinado ao trânsito de veículos (Figura 6.38). Constituem ainda partes integrantes do 

sistema viário o conjunto, meio fio e sargetas. Estes dois elementos devem resistir a desgastes 

provocados pelas águas pluviais. São essenciais no sistema viário. 

 Em Alto Horizonte as vias urbanas devem ser dimensionadas em conformidade com a 

legislação urbanística municipal vigente a partir do ano 2000, qual seja, na Lei Complementar 

004/2000, de 11 de dezembro de 2000, alterada pela Lei Municipal n° 005/2013, de 16 de abril de 

2013. 
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Figura 6.38: Exemplo para identificação das faixas componentes da caixa de 
via urbana com mão dupla e estacionamento em um dos lados. 
Fonte: https://leismunicipais.com.br/a/pr/p/pien/lei-ordinaria/2006/91/908 
/lei-ordinaria-n-908-2006-dispoe-sobre-a-hierarquizacao-e-tracado-basico-
do-sistema-viario-traca-as-diretrizes-para-o-arruamento-do-municipio-de-
pien-e-da-outras-providencias-2015-08-12-versao-compilada. 

 

  A lei estabelece que as dimensões do leito e do passeio da via pública deverão ser ajustadas à 

natureza, ao uso e à densidade estimada da população das áreas servidas, cujas dimensões mínimas 

devem ocorrer conforme compilado no Quadro 6.15. 

 

Quadro 6.15: Dimensões das vias urbanas conforme legislação urbanística municipal. 

TIPO DE VIA Destinação 
Pista de 

rolamento 
Passeio 
público 

Vias secundárias 
Circulação interna dos bairros e acesso às 

unidades habitacionais. 
9 m 1,80 m 

Vias principais 
Circulação interna e externa dos bairros e 

acesso às unidades habitacionais. 
12 m 2,70 m 

Avenidas, alamedas, eixos e 
vias arteriais dotadas de 

pista única. 
- 15 m 3,60 m 

Avenidas, alamedas, eixos e 
vias arteriais dotadas de mais 

de uma pista de rolamento 
- 12 m 4,50 m 

“Cul de sac” - 
Diâmetro 

mínimo 26 m 
2,70 m 

Fonte: Alto Horizonte, 2000. 
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 Para fins dos estudos da revisão do Plano Diretor do município, realizou-se a visualização das 

vias urbanas por meio de imagem de satélite e verificou-se que na malha urbana consolidada as vias 

possuem dimensões inferiores ao preconizado pela legislação. 

 Em geral as vias do município possuem trânsito nos dois sentidos (mão dupla), o que para 

uma melhor organização e fluidez do trânsito, principalmente nas vias de maior fluxo, deve ser 

revisto, com a proposição da identificação de vias para a implementação de sistemas binários. 

 Para a proposição na nova legislação municipal, para fins do planejamento do crescimento da 

malha urbana, há de se considerar uma revisão do dimensionamento e da hierarquia atual, 

ampliando ou diminuindo a dimensão das vias, tanto no que se refere ao leito carroçável quanto às 

calçadas, para que esta seja adequada a situação de ocupação, ou seja, se é uma via de acesso às 

residências ou se é uma via de ligação ou fluxo mais intenso. 

 

6.8.4. Potencialidades e fragilidades em relação à mobilidade e transporte 

 

Quadro 6.16: Síntese das potencialidades e fragilidades da mobilidade e transporte. 

Subtemas Potencialidades Fragilidades 

Políticas 

públicas 
Plano Diretor em elaboração. 

Ausência de políticas públicas formalizadas 

em lei ou plano específico relacionadas à 

mobilidade e ao transporte. 

Mobilidade 

urbana e modos 

de transporte 

A configuração topográfica da área 

urbana, praticamente plana, e 

pelas baixas distâncias médias de 

deslocamento, favorece uso de 

modos ativos de transporte. 

Ampla utilização de modos individuais e 

motorizados de transporte. 

Modos não 

motorizados 

(ativos) 

- 

Não há uma política formal de incentivo 

dos modos ativos de transporte, tampouco 

uma infraestrutura que favoreça os modos 

ativos. 

Realização de evento para a 

promoção do ciclismo no 

município. 

- 

Modos 

motorizados 
- 

Inexistência de modos de transporte 

coletivo formais, acessíveis à toda 

população. 
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Cont. 

Subtemas Potencialidades Fragilidades 

Sistema viário 

Quanto ao sistema viário macro o 

município é localizado em um 

entroncamento de rodovias 

estaduais de importância regional 

que é ligado à rodovias federais. 

Embora tenha sido impulsionadora do 

desenvolvimento urbano, a passagem da 

GO-556 na área urbana causa, atualmente 

níveis de incomodidade incompatíveis com 

os usos urbanos. 

A forma do sistema viário em 

malha ortogonal e a continuidade 

da maior parte das vias. 

- 

Sistema viário urbano pavimentado 

em quase a totalidade do 

território. 

As calçadas não possuem desenho urbano 

adequado, apresentando obstáculos aos 

pedestres. 

- 

A dimensão das vias implementadas, se 

consideradas as suas destinações para o 

uso mais intenso, não são compatíveis ao 

uso. 
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7. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E GOVERNANÇA PÚBLICA 

 

7.1 Diagnóstico da Legislação Urbanística de Alto Horizonte 

 

Planejar o uso e ocupação do território é fundamental para o desenvolvimento do município 

a longo prazo. Prever os pontos onde se localizarão atividades, e todos os usos do espaço, presentes 

e futuros e estabelecer demais diretrizes legais relacionadas ao ordenamento urbano auxilia o 

município a exercer melhor o controle sobre seu território e garantir qualidade de vida para a 

população (ROLNIK; PINHEIRO, 2004). 

Ordenar o território municipal e planejar o futuro é fundamental para o desenvolvimento de 

atividades econômicas dentro do território do município. Assim, o Plano Diretor deve interagir com 

as dinâmicas dos mercados econômicos e pode contribuir para reduzir as desigualdades sociais, isto 

porque redistribui os riscos e os benefícios da urbanização (ROLNIK; PINHEIRO, 2004). 

O principal objetivo do plano diretor é determinar como a propriedade desempenhará suas 

funções sociais, de modo a garantir o acesso à terra urbanizada e regularizada e reconhecer os 

direitos de moradia e aos serviços urbanos de todos os cidadãos (ROLNIK; PINHEIRO, 2004). 

Neste diagnóstico foram analisadas as leis do Município de Alto Horizonte no que se referem 

ao Planejamento Urbano e sua Lei Orgânica: Lei sobre regularização fundiária - Lei 603/2014, Lei de 

Perímetro Urbano - Lei nº 700 de 09 de Julho de 2018, Lei de Parcelamento de Solo - Lei 

Complementar nº 004 de 11 de Dezembro de 2000 e Lei Municipal nº 0555 de 16 de Abril de 2013, 

Lei sobre zoneamento Uso e Ocupação - Lei Complementar 035 de 23 de Agosto de 2018, Código de 

Meio Ambiente, Lei sobre zoneamento ambiental (zoneamento ecológico e econômico), Lei sobre as 

unidades de conservação - Lei Complementar 035 de 23 de Agosto de 2018, Código de Obras - Lei 

Complementar nº 006 de 16 de Dezembro de 2005, Lei sobre regularização fundiária - Lei 603 de 15 

de Maio de 2014 e Lei de Postura - Lei Ordinária nº 295 / 2005. 

As Leis Municipais que versam sobre Planejamento urbano devem observar o Estatuto da 

Cidade (Lei nº 10.257 / 2001), a Lei de Parcelamento de Solo Federal (Lei nº 6766/1979) e demais 

regramento federais no tocante ao tema. 

O estudo detalhado aponta o conteúdo existente de cada norma jurídica municipal, suas 

aplicações e eventuais lacunas jurídicas no que tange os aspectos relativos à elaboração do Plano 

Diretor e ainda as leis que não foram elaboradas no âmbito municipal e que devem ser elaboradas 

em complementação ao Plano Diretor. Foram apontados ainda os conflitos normativos e 

discordâncias jurídicas nos instrumentos regulatórios apresentados.  
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7.1.1 Plano Diretor 

 

a)  Definição. 

 

“O plano diretor é uma ferramenta de planejamento urbano que tem como função 

sistematizar o desenvolvimento físico, econômico e social do território urbano, visando o bem-estar 

da comunidade local” (GREVETI, 2019). Em linhas gerais, o planejamento é um processo técnico que 

visa transformar a realidade existente em metas previamente estabelecidas. 

O planejamento urbano possui fundamento constitucional, no Art. 21, inc. IX; art. 174, § 1º e 

arts. 30, inc. VIII, e 182. O plano diretor determina as metas a serem alcançadas para ordenação do 

território municipal, as atividades a serem realizadas e quem deve realizá-las, de modo a formular 

diretrizes para o desenvolvimento urbano da cidade.  

A existência do Plano Diretor é condição básica para que governo municipal delibere sobre as 

restrições da cidade quanto à propriedade urbana, determine as obrigações do titular da 

propriedade urbana e estabeleça as condições básicas para as condutas voltadas ao cumprimento 

das funções sociais da propriedade. Em suma, é um instrumento da administração municipal para 

atuar estritamente de acordo com suas atribuições (art. 30, inc. VIII, e art. 182, § 1º, ambos da 

Constituição Federal) para o adequado controle do uso, parcelamento e ocupação do solo urbano 

(GREVETI, 2019).  

Segundo Rolnik e Pinheiro (2004), o primeiro passo para todos os municípios é entender a 

estrutura fundiária e suas tendências de desenvolvimento. A partir desse conhecimento, cada cidade 

deve escolher os instrumentos (dentro dos previstos pelo Estatuto da Cidade) que mais contribuem 

para a inclusão social de cada cidade e de cada mercado local. O "Estatuto da Cidade" prevê vários 

desses instrumentos: “de Regularização urbanística e fundiária; a possibilidade de criar Zonas 

Especiais de Interesse Social (ZEIS); utilização compulsória de terrenos e imóveis considerados 

subutilizados; fazer valer o Direito de Superfície; obter Concessão Especial para Fins de Moradia; 

destinar patrimônio público para programas de moradia, dentre outros”. 

O Plano Diretor deve indicar os objetivos a alcançar, explicitar as estratégias e instrumentos 

para atingir os objetivos e oferecer todos os instrumentos necessários para que estes objetivos sejam 

cumpridos (ROLNIK; PINHEIRO, 2004). 

Além disso, também orienta os investimentos estruturais a serem feitos pelos agentes públicos 

e privados. O Plano Diretor define o papel e atuação de cada agente, de forma pactuada; prevê 
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critérios e formas pelos quais serão aplicados os instrumentos urbanísticos e tributários, dentre outros; 

e prevê ainda as ações estratégicas a serem implementadas (ROLNIK; PINHEIRO, 2004). 

O município deve estabelecer, em seu Plano Diretor os instrumentos previstos no Estatuto da 

Cidade, em especial os instrumentos que mais ampliem as condições favoráveis para financiar o 

desenvolvimento urbano. Esses instrumentos são, por exemplo: a Outorga Onerosa do Direito de 

Construir, a utilização mais adequada do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), a Transferência 

do Direito de Construir, as Operações Consorciadas (ROLNIK; PINHEIRO, 2004). 

 

b)  Conteúdo 

 

No que se refere ao aspecto físico, incumbe ao plano diretor ordenar a utilização do solo 

municipal, considerando o território do município como um todo (art. 40, § 2º, do Estatuto da Cidade). 

Devemos que para resolver as questões relativas à ocupação dos espaços habitáveis no 

território municipal, o plano diretor deverá conter disposições sobre três sistemas gerais: vias 

públicas, zoneamento e espaços verdes. 

O sistema viário do Município (aqui considerando a zona urbana, a urbanizável e de 

expansão urbana, e a zona rural), envolve a definição de diretrizes e normas sobre arruamento, 

previsão de estradas municipais e de loteamentos (onde são projetados prolongamentos das vias já 

existentes além de serem criadas novas vias). 

O sistema de zoneamento do Município abrange o estabelecimento de zonas de uso do solo 

e os modelos de assentamento urbano (regras sobre como se dará a ocupação do solo urbano em 

cada zona específica). 

O sistema de espaços verdes, destinados à recreação dos habitantes e à revitalização do 

território urbano, implica a definição de áreas verdes, áreas destinadas à prática desportiva, assim 

como áreas de preservação ambiental e de setores com interesse histórico, cultural, turístico e 

paisagístico no território municipal. 

O plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e o orçamento anual deverão incorporar as 

diretrizes e prioridades contidas no plano diretor (art. 40, § 1º, do Estatuto da Cidade). 

Por sua vez, o art. 42, do Estatuto da Cidade, define o conteúdo mínimo do Plano Diretor, a 

saber: 

a) a delimitação da área sujeita ao parcelamento, edificação ou ocupação compulsórios, 

fixando-se prazos e condições previstos no art. 182, § 4º, da Constituição Federal, como forma de 

aproveitamento do solo não utilizado ou subutilizado; 
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b) disposições acerca do exercício do direito de preempção pelo município. O direito de 

preempção vem a ser o direito de preferência, a favor do poder público municipal, na aquisição de 

um imóvel urbano, objeto de alienação entre particulares. O imóvel objeto de preferência deve 

integrar área delimitada no plano diretor, o qual também deverá fixar um prazo de vigência deste 

direito, não superior a cinco anos (art. 25, §§ 1º e 2º, da Lei nº 10.257/01).  

Trata-se de uma medida que visa racionalizar a atividade administrativa de desapropriação 

de imóveis para implantação de projetos habitacionais, equipamentos urbanos ou comunitários, ou 

demais finalidades elencadas no art. 26, do Estatuto da Cidade, reduzindo os custos de um 

procedimento expropriatório tradicional; 

c) disposições sobre outorga onerosa do direito de construir, instrumento previsto no art. 28, 

do Estatuto da Cidade. Cabe ao plano diretor da cidade fixar área onde o direito de construir possa 

exceder o chamado coeficiente de aproveitamento básico adotado, que é a relação estabelecida entre 

a área edificável e a área do terreno. Para que este direito de construir exceda o coeficiente de 

aproveitamento básico, deverá o empreendedor efetuar contrapartida financeira ao município. Este 

coeficiente de aproveitamento básico pode ser fixado, no plano diretor, de forma única para toda a 

região urbana ou diferenciado para áreas específicas (art. 28, § 2º, do Estatuto da Cidade), atendendo 

às diferenças de infraestrutura básica existente em cada área do município. De qualquer sorte, deverá 

o plano definir os limites máximos de tal coeficiente (art. 28, § 3º, do Estatuto da Cidade).  

d) disposições sobre operações urbanas consorciadas (art. 32, do Estatuto da Cidade). Cabe ao 

plano diretor delimitar a área de aplicação destas operações, que vem a ser um conjunto de 

intervenções urbanas com participação de proprietários, moradores, usuários e investidores privados, 

sob coordenação do poder público municipal, para a realização de transformações urbanísticas 

estruturais que possam trazer melhorias sociais e valorização ambiental. Destinam-se a promover a 

recuperação de áreas deterioradas ou inadequadas diante das novas exigências da urbe moderna; 

e) disposições sobre a transferência do direito de construir, instrumento este previsto no art. 

35, do Estatuto da Cidade, através do qual se permite transferir o potencial construtivo de um 

imóvel, situado em determinado local da cidade, para outro imóvel, situado em outra localidade. 

Caberá ao plano diretor delimitar as áreas, dentro da política de zoneamento local, onde 

poderá incidir tal direito de transferência. Esta transferência não é feita aleatoriamente, pois seu 

exercício depende da previsão do plano diretor, além de prévia autorização legislativa (consoante 

determina o caput, do art. 35 e seu § 2º, do Estatuto da Cidade), a ser concedida exclusivamente 

para as hipóteses previstas nos três incisos do caput:  
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I – Implantação de equipamentos urbanos e comunitários para atender à demanda 

crescente;  

II – Preservação de imóvel com valor histórico, ambiental, paisagístico, social ou cultural;  

III – Para programas de regularização fundiária, urbanização de ocupações por população de 

baixa renda e habitação de interesse social. 

No que concerne às previsões definidas como “conteúdo mínimo” do plano diretor, há que 

se considerar que nem sempre o município sentirá necessidade de se utilizar dos instrumentos 

jurídicos elencados no inc. II, do art. 42, da Lei nº 10.257/01 (direito de preempção, operações 

urbanas consorciadas etc.), especialmente se for ele de pequeno porte.  

No entanto, a determinação do Estatuto da Cidade é de ordem imperativa, sendo obrigatória a 

previsão da possibilidade da utilização de tais instrumentos quando da elaboração do plano, ao menos 

no que diz respeito à definição dos locais, dentro da política de zoneamento urbano, em que será viável 

sua aplicação, a qual poderá ser mais bem explicitada, posteriormente, em lei municipal específica. 

Além desses, a partir de 2012 foram incluídos novos itens considerados como mínimos a 

estarem presentes no plano diretor municipal, através da Lei nº 12.608, os quais encontram-se 

presentes nos arts. 42-A (para os municípios incluídos no cadastro nacional de municípios com áreas 

suscetíveis à ocorrência de deslizamentos de grande impacto, inundações bruscas ou processos 

geológicos ou hidrológicos correlatos) e 42-B (critérios para ampliação do perímetro urbano). 

 

c)  Etapas. 

 

A Leitura da cidade é a primeira etapa de elaboração de um Plano Diretor. Nessa etapa, 

trata-se de identificar e entender a situação do município – a área urbana e a área rural, seus 

problemas, seus conflitos e suas potencialidades. A leitura da cidade começará por leituras técnicas e 

leituras comunitárias, independentes, mas realizadas no mesmo período.  

Mediante a utilização de mapas que identifiquem a geografia local, hidrografia, vegetação, 

solos, áreas de preservação e conservação ambiental, além de mapas que identifiquem as áreas de 

riscos para ocupação urbana (áreas propensas a escorregamento, erosão, inundação, contaminação 

do subsolo etc.) serão observados os aspectos gerais do município. 

Nessa atividade de identificação, também deverão ser localizadas, no espaço, áreas de 

preservação de patrimônio histórico e cultural, além de se mapear toda a estrutura fundiária local, 

definindo-se as propriedades regulares e irregulares existentes no território. A aferição da estrutura 
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fundiária pode ser feita mediante utilização dos cadastros municipais existentes, ou com auxílio dos 

dados existentes no registro imobiliário. 

É importante que neste processo de mapear e identificar a situação fática local, seja também 

identificada, no plano físico, a infraestrutura urbana já existente. 

Posteriormente, com base no levantamento da realidade existente, caberá à municipalidade 

definir as estratégias e os instrumentos mais adequados para se construir a cidade almejada.  

Para tanto, deve haver uma formulação de propostas que sejam debatidas entre os vários 

representantes da sociedade civil organizada, para que, dentro de um sistema de debate e votação, 

sejam definidas as metas que a população entende desejáveis. 

Uma vez definidos os objetivos estratégicos a serem alcançados, deverão ser definidos os 

instrumentos de planejamento e de política urbana, bem como os de política econômica, tributária e 

financeira do município, dentre aqueles previstos no Estatuto da Cidade (art. 4º, Lei nº 10.257). 

Por fim, deverá ser prevista a forma de monitoramento do plano diretor, exigência do art. 

42, inc. III, do Estatuto da Cidade. O monitoramento compreende avaliações, atualizações e ajustes 

sistemáticos, que devem estar definidos na lei do plano diretor. 

Em seu regramento específico, o Estatuto da Cidade, em seu art. 40, § 4º, assevera que 

deverão ser garantidos no processo de elaboração do plano diretor e de fiscalização de sua 

implementação, a promoção de audiências públicas e debates com a participação da população e de 

associações representativas dos segmentos da comunidade, além da publicidade quanto aos 

documentos e informações produzidos. 

Atento às questões suscitadas pela obrigatoriedade de aprovação do plano diretor, o 

Ministério das Cidades, através de seu Conselho das Cidades, editou as Resoluções de nº 25 (de 

18/03/2005) e 34 (de 01/07/2005), contendo orientações sobre a elaboração destes instrumentos, 

inclusive no que concerne à participação da comunidade neste processo.  

Impende salientar que a participação da comunidade não deve ser observada pela 

municipalidade apenas na fase de elaboração do projeto de lei, pelo Poder Executivo, mas também 

quando de sua análise pelo Poder Legislativo, na Câmara de Vereadores. 

 

d)  Lei do Plano Diretor 

 

O planejamento deve estar alinhado com as necessidades de toda a sociedade urbana e rural 

e propiciar a melhor funcionalidade da ocupação do espaço, deve também proporcionar moradia e 
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condições básicas de habitação às comunidades mais carentes, garantir o uso sustentável do meio 

ambiente urbano, proteger patrimônio histórico, estimular a cultura local, disponibilizar locais de 

lazer e melhorar a mobilidade espacial (LUFT, 2010). 

Em razão do caráter dirigente do plano, ou seja, de lei-base das políticas urbanas, com o qual 

devem ser compatíveis e compartilharem diretrizes e objetivos as demais normativas de regulação 

urbana, permite afirmar que seria aconselhável a adoção de um procedimento mais rígido de 

aprovação, como meio de exigir maior envolvimento do Poder Legislativo local (LUFT, 2010). 

Em face da diferenciação de quórum de lei ordinária – maioria simples – e de lei 

complementar – maioria absoluta – esta última conferiria maior rigidez em posteriores alterações. 

 

7.1.2  Arcabouço Jurídico de Alto Horizonte – GO 

 

Ao analisar a dimensão legislação municipal relacionada ao planejamento urbano, verificou-

se a existência das seguintes leis que se relacionam a este tema: Lei sobre regularização fundiária - 

Lei 603/2014, Lei de Perímetro Urbano - Lei nº 700 de 09 de Julho de 2018, Lei de Parcelamento de 

Solo - Lei Complementar nº 004 de 11 de Dezembro de 2000 e Lei Municipal nº 0555 de 16 de Abril 

de 2013, Lei sobre zoneamento Uso e Ocupação - Lei Complementar 035 de 23 de Agosto de 2018, 

Código de Meio Ambiente, Lei sobre zoneamento ambiental (zoneamento ecológico e econômico), 

Lei sobre as unidades de conservação - Lei Complementar 035 de 23 de Agosto de 2018, Código de 

Obras - Lei Complementar nº 006 de 16 de Dezembro de 2005, Lei sobre regularização fundiária - Lei 

603 de 15 de Maio de 2014 e Lei de Postura - Lei Ordinária nº 295/2005. 

Observa-se que apesar da existência das referidas normas municipais as mesmas necessitam 

ser adequada à Lei do Plano Diretor a ser elaborado. 

É necessário apontar ainda, a inexistência de importantes leis que versam sobre 

planejamento urbano, como exemplo das Leis sobre solo criado ou outorga onerosa do direito de 

construir, Lei sobre operação urbana consorciada, Lei sobre estudo de impacto de vizinhança, Lei 

sobre zoneamento ambiental (zoneamento ecológico e econômico), Lei sobre tombamento, Lei 

sobre concessão de uso especial para fins de moradia, Lei de usucapião especial de imóvel urbano, 

Lei sobre direito de superfície, Lei sobre legitimação de posse e Lei sobre estudo prévio de impacto 

ambiental. 

Foram analisadas as legislações municipais conforme quadro 7.1:  
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Quadro 7.1: Dados do Município de Alto Horizonte. 

LEI ORGÂNICA LEI ORGÂNICA DE ALTO HORIZONTE-GO 

Plano Diretor X 

Legislação sobre área e/ou área de especial 
interesse existência 

X 

Lei de Perímetro Urbano Lei nº 700 de 09 de julho de 2018 

Legislação sobre parcelamento do solo 
Lei Complementar nº 004 de 11 de dezembro de 

2000. 
Lei Municipal nº 0555 de 16 de abril de 2013 

Lei sobre zoneamento ou uso e ocupação de 
solo 

X 

Lei sobre solo criado ou outorga onerosa do 
direito de construir 

X 

Lei sobre operação urbana consorciada X 

Lei sobre estudo de impacto de vizinhança X 

Código de obras 
Lei Complementar nº 006 de 16 de dezembro de 

2005. 

Código de Meio Ambiente 
Lei sobre zoneamento ambiental 

(zoneamento ecológico e econômico) 
 

Lei Complementar 035 de 23 de agosto de 2018. 

Legislação sobre tombamento X 

Legislação sobre unidade de conservação Lei Complementar 035 de 23 de agosto de 2018. 

Legislação sobre concessão de uso especial 
para fins de moradia 

X 

Legislação sobre usucapião especial de 
imóvel urbano 

X 

Legislação sobre direito de superfície X 

Lei sobre regularização fundiária 
Lei Municipal nº 0555 de 16 de abril de 2013. 

Lei 603 de 15 de maio de 2014. 

Lei sobre legitimação de posse X 

Lei sobre estudo prévio de impacto ambiental X 

Lei de Postura Lei Ordinária nº 295 / 2005. 
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a)  Lei Orgânica de Alto Horizonte – GO 

 

A Lei Orgânica (LO) de Alto Horizonte-Go prevê em seu Art. 11, II, que ao município compete 

prover a tudo quando diga respeito ao seu peculiar interesse e ao bem-estar de sua população, 

cabendo-lhe privativamente, dentre outras, as seguintes atribuições; II – Elaborar e executar o plano 

diretor de desenvolvimento integrado. 

Ainda fica estabelecido pela LO no Art. 65, X, d que o Plano Diretor deverá ser enviado à 

Câmara Municipal através de projeto de lei e no Art. 117 §2º, I, que os projetos de lei relativos ao 

plano plurianual, e orçamentário anual e os créditos adicionais serão apreciados pela comissão 

permanente de orçamento e finanças, a qual caberá: § 2º As emendas ao projeto de lei do 

orçamento anual ou aos projetos que o modifiquem somente podem ser aprovadas; I – Se 

compatível com o plano diretor. 

A LO estabelece ainda no Art. 155 – A política de desenvolvimento urbano, executada pelo 

Poder Executivo. Conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno 

desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem social de todos.  

Entretanto mesmo com a expressa previsão na LO o Plano Diretor é uma lacuna normativa 

dentro da legislação municipal. Todavia este estudo irá estabelecer as bases para sua elaboração e 

implementação no município de Alto Horizonte. 

Podemos verificar que o município possui leis que versam sobre planejamento urbano, são 

elas: Lei sobre regularização fundiária - Lei 603/2014, Lei de Perímetro Urbano - Lei nº 700 de 09 de 

Julho de 2018, Lei de Parcelamento de Solo - Lei Complementar nº 004 de 11 de Dezembro de 2000 e 

Lei Municipal nº 0555 de 16 de Abril de 2013, Lei sobre zoneamento Uso e Ocupação - Lei 

Complementar 035 de 23 de Agosto de 2018, Código de Meio Ambiente, Lei sobre zoneamento 

ambiental (zoneamento ecológico e econômico), Lei sobre as unidades de conservação - Lei 

Complementar 035 de 23 de Agosto de 2018, Código de Obras - Lei Complementar nº 006 de 16 de 

Dezembro de 2005, Lei sobre regularização fundiária - Lei 603 de 15 de Maio de 2014 e Lei de 

Postura - Lei Ordinária nº 295 / 2005. 

Assim para uma melhor aplicação das leis, é essencial a elaboração do Plano Diretor 

Participativo de Alto Horizonte – GO, para atender a LO e promover uma melhor ordenação do 

espaço urbano e rural do município.  
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b) Lei nº 700 de 09 de julho de 2018 - Lei do Perímetro Urbano. 

 

A Lei do Perímetro Urbano, Lei Municipal nº 700 de 09 de julho de 2018, amplia o perímetro 

urbano de Alto Horizonte alterando a demarcação da Zona Urbana, visando ordenar o pleno 

desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade Urbana. 

Foi observado que a referida lei disciplina de forma genérica sobre diretrizes que deveriam 

estar contempladas no Plano Diretor. A presença destas diretrizes na lei do perímetro urbano se 

mostra contrária à norma federal, pois a Lei do Perímetro Urbano não se confunde com a lei do plano 

diretor. 

O Estatuto da Cidade é expresso ao determinar que estes determinados institutos se façam 

presentes na lei de diretrizes (plano diretor), por sua vez, a Lei de uso de Solo (que o município não 

possui) tem o poder-dever de disciplinar a aplicação destes mesmos instrumentos, trazendo os critérios 

específicos para sua utilização. 

É importante destacar, a exemplo que o Art. 7º da Lei 700/2018 (lei do Perímetro Urbano) 

disciplina que as diretrizes gerais deverão ser estabelecidas e contempladas detalhadamente no Plano 

Diretor do Município, no qual conterá as diretrizes gerais de estruturação, ordenamento e produção do 

território municipal e da cidade com o objetivo geral de disciplinar e ordenar o uso e ocupação do solo 

urbano e rural, mediante distribuição espacial das atividades econômicas, densificação e da 

configuração da paisagem urbana e rural, a qual deverá ser implementada através de modelo espacial. 

Ainda é determinado no Parágrafo único do Art. 7º que para fins de planejamento, o modelo 

espacial dividirá o território em macrozonas definidas como frações do território demarcadas segundo 

critérios de ordem físico-ambiental e conforme sua natureza de agenciamento espacial. 

A Lei atende a requisitos mínimos da Legislação Federal sobre o tema, entretanto deve ser 

atualizada levando-se em consideração o Plano Diretor a ser elaborado. 

 

b.1)  Revisões 

 
A Lei do Perímetro Urbano passou por uma revisão no ano de 2018. 

 
c) Lei Complementar nº 004 de 11 de dezembro de 2000 – Lei de Parcelamento do Solo 

 
A Lei Complementar nº 004 de 11 de dezembro de 2000 – Lei de Parcelamento do Solo 

estabelece condições para o parcelamento, desmembramento e remembramento no município de 

Alto Horizonte – Go. 
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Ela determina as formas de divisão do solo urbano do município e critérios para seu 

parcelamento com a indicação dos elementos e requisitos necessários, contudo não é clara a 

determinar os requisitos para as áreas conforme o zoneamento em que se encontram. 

Constam da lei o procedimento de aprovação e as definições dos parâmetros a serem 

atendidos pelo interessado e pela própria Administração Pública. Prevê ainda penalidades em seu 

Art. 22 a serem aplicadas caso haja infração aos dispositivos desta lei. 

Observa-se ainda que não há prazo estipulado para que o Município realize a análise da 

planta do parcelamento do solo. Igualmente não consta a definição de prazos para cumprimento de 

eventual diligência pelos interessados. 

A falta de parâmetros de prazo acaba por contribuir com a demora na aprovação de projetos, 

além de dificultar a análise de governança e gestão urbana e transparência. 

Ainda, na referida lei não constam parâmetros para os chamados Condomínios Urbanísticos 

de Gestão Autônoma (Condomínios fechados) nem diretrizes específicas para sua criação. 

A Lei de Parcelamento do Solo municipal atende aos preceitos da Lei Federal nº 6.766/79, 

avançando de forma suplementar às disposições ali definidas, conforme autorizado pela própria 

Constituição Federal. 

De maneira geral, a Lei atende a requisitos mínimos da Legislação Federal sobre o tema, 

todavia deve ser atualizada levando-se em consideração o Plano Diretor a ser elaborado. 

 

c.1) Revisões. 

 
A Lei Complementar nº 004 de 11 de dezembro de 2000 – Lei de Parcelamento do Solo 

sofreu até o momento uma alteração através da Lei Municipal 0555 de 16 de Abril de 2013 que 

altera o Art. 7º (dos requisitos urbanísticos para loteamento), define a aprovação de loteamentos 

urbanos em áreas consolidadas e situação de fato, regulariza os loteamentos Cidade de Alto 

Horizonte, Setor Sul, Nossa Senhora Aparecida e Setor Industrial, com ocupações consolidadas  

anteriores ao ano de 2008 dentro do perímetro urbano. 

 

d) Lei Complementar 035 de 23 de agosto de 2018 - Código de Meio Ambiente. 

 
A Lei 0307 de 16 de dezembro de 2005 institui no município o Código de Meio Ambiente no 

município de Alto Horizonte – Go, entretanto a Lei Complementar 035 de 23 de agosto de 2018, 

alterou sua redação e revogou seu texto. 
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Inicialmente é importante destacar que no Art. 4º, da Lei Complementar 035 de 23 de agosto 

de 2018, informa que o Zoneamento Ambiental consiste na definição de áreas do território do 

município, de modo a regular a atividade bem como definir ações para a proteção e melhoria da 

qualidade do meio ambiente, considerando as características ou atributos das áreas. 

  E no Art. 4º Parágrafo único, afirma que o zoneamento ambiental será definido por lei e 

integrado ao Plano Diretor de Alto Horizonte. 

  O Art. 5º define as ZPA (Zona de Proteção Ambiental) como às áreas de preservação 

permanente, as unidades de conservação e as faixas contíguas às áreas de preservação permanente 

e às unidades de conservação. Integram ainda a ZPA as praças e rótulas do sistema viário com 

dimensões superiores a 1.000 m² (mil metros quadrados). 

  As ZPA são diferenciadas basicamente por suas peculiaridades ecológicas. São classificadas 

em ZPA I – Áreas de Preservação Permanente; ZPA II – Unidades de Conservação; ZPA III – Faixas de 

transição representadas pelas áreas contíguas às áreas de preservação permanente e às unidades de 

conservação, excetuando-se as áreas parceladas e consolidadas, pertencentes às Zonas Urbana e de 

expansão urbana; ZPA IV – Os espaços abertos, praças, parques infantis, parques esportivos, rótulas 

do sistema viário e plantas ornamentais de logradouros. (Art. 6º da Lei Complementar 035 de 23 de 

agosto de 2018). 

Podemos destacar ainda o Art. 137, I da Lei Complementar 035 de 23 de agosto de 2018, que 

trata sobre a Proteção do solo e determina que a Proteção do Solo do Município visa garantir o uso 

racional do solo urbano, através de instrumentos de gestão competentes observadas as diretrizes 

ambientais contidas no Plano Diretor Urbano. 

É importante destacar que os parâmetros de ordenação do uso do solo devem estar 

expressos no Plano Diretor a ser elaborado e na Lei de Uso e Ocupação do solo.  

O Art. 141 da Lei Complementar 035 de 23 de agosto de 2018 dispõe que a Secretaria de 

Meio Ambiente realizará vistoria ambiental para a liberação da Certidão de Uso e Ocupação do solo, 

para licenciamento de empreendimentos e atividades implantadas no município, mediante 

solicitação da Secretaria de Obras ou equivalente. 

No que se refere às Áreas de Preservação Permanente, o Código de Meio ambiente não traz 

metragens mais restritivas estipuladas pelo poder público municipal, mantendo-se o entendimento 

que neste caso prevalece a legislação federal sobre as APP’s. 

Em relação ao Licenciamento Ambiental a Lei em comento atende a legislação federal e 

estadual, tendo sua Secretaria de Meio Ambiente descentralizada e apta a realizar os licenciamentos 
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ambientais, contudo é importante destacar que os procedimentos devem ser constantemente 

revistos e aprimorados. 

De maneira geral a referida lei atende requisitos da legislação Federal e Estadual em relação 

ao tema que se propõe, contudo deve ser aprimorada para atender as necessidades atuais do 

município para se adequar ao Plano Diretor a ser elaborado e para promover a preservação e 

conservação ambiental. 

 
d.1)  Revisões. 

 

O Código de Meio Ambiente foi criado pela Lei 0307 de 16 de dezembro de 2005, entretanto 

a Lei Complementar 035 de 23 de agosto de 2018, alterou sua redação e revogou seu texto. 

 
e) Lei Complementar nº 006 de 16 de dezembro de 2005 - Código de Obras. 

 
A Lei Complementar nº 006 de 16 de dezembro de 2005 estabelece normas para a 

elaboração de projetos e execução de obras e instalações, em seus aspectos técnicos, estruturais e 

funcionais e ainda prevê que todos os projetos de obras e instalações devem estar de acordo com a 

legislação vigente sobre zoneamento, Parcelamento, Uso e Ocupação do solo. 

O Código de Obras é considerado um elemento de composição horizontal da lei do Plano 

Diretor. Apesar de não haver um Plano Diretor do município, o Código de Obras não pode ser 

confundido com o mesmo. 

Com efeito, como mencionado, o plano diretor é o instrumento básico da política do 

desenvolvimento e expansão urbana. Por seu turno, o Código de Obras é um conjunto de normas 

que permite a administração municipal, controlar e fiscalizar o espaço construído e seu entorno. Ou 

seja, é no código de obras que estão definidos os conceitos básicos que garantem o conforto 

ambiental, segurança, conservação de energia, salubridade e acessibilidade, atualmente com grande 

foco nas pessoas portadoras de necessidades especiais ou mobilidade reduzida, com o objetivo de 

permitir uma melhor qualidade de vida para as pessoas, seja na área urbana ou rural do município. 

Ali também estão definidos os procedimentos para aprovação dos projetos, licenças para 

execução das obras, metodologia para fiscalização da execução destas obras e aplicação de eventuais 

penalidades no caso de descumprimento da lei. 

Na prática, o código de obras integra os cuidados que devemos ter tanto com a legislação 

urbana municipal (observando principalmente os preceitos emanados do plano diretor) quanto com 

as normas já estabelecidas por outros órgãos públicos ou reguladores em relação à construção civil. 



 
 
 
 
 

 

254 

Nesse sentido, tem-se que a Lei Complementar nº 006 de 16 de dezembro de 2005 deve 

observância ao plano diretor e tratar, de modo específico, as matérias de sua competência, porém, 

de forma limitada ao que dispõe a lei de regramento urbanístico. 

No Art. 9º dispões que o município, através de suas secretarias assegurará acesso a todos os 

munícipes acesso a informações contidas em especial no Plano Diretor e demais legislações 

pertinentes a este código. 

A referida lei trata apenas de questões gerais referentes a edificações, contudo não traz 

nenhuma diretriz que é inerente ao Plano Diretor, desta maneira se faz necessária a elaboração de 

uma legislação que se comprometa a analisar profundamente a cidade para aplicação de 

instrumentos elencados tanto na Constituição Federal quanto no Estatuto das Cidades.  

E ainda levar em conta os impactos sejam eles positivos e negativos relacionados a atividade 

desenvolvidas no município que influenciam diretamente o planejamento urbano e ambiental de seu 

território. 

De maneira geral o Código de Obras atende a legislação federal contudo deve ser atualizado 

de acordo com o Plano Diretor a ser elaborado. 

 

e.1)  Revisões. 

 
O Código de Obras não passou por revisões. 

 

f) Lei Municipal nº 0555 de 16 de abril de 2013 e Lei 603 de 15 de maio de 2014 – Leis de 

Regularização. 

 
Em que pese existir uma Lei municipal sobre regularização fundiária a mesma dispõe apenas 

de regularização fundiária a ser realizada em Bairros Específicos. 

Os loteamentos comtemplados pelas referidas legislações são eles: Loteamento Cidade de 

Alto Horizonte, Setor Sul, Nossa Senhora Aparecida e Setor Industrial e se refere a ocupações 

anteriores ao ano de 2008. 

Todavia as legislações apresentadas não trazem critérios que garantam segurança jurídica 

para que as regularizações sejam feitas de forma adequada e em respeito a legislação atual.  

Neste sentido, é necessária uma legislação que disponha sobre as regularizações de forma a 

atender os preceitos da Lei Federal 13.465/2017 – que dispõe sobre a regularização fundiária rural e 

urbana. 
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No aspecto geral as referidas leis não dispõem de requisitos mínimos da legislação Federal 

em relação ao tema que se propõe e devem ser revistas para atender as necessidades presentes do 

município. 

 

f.1)  Revisões. 

 

  As leis de regularização fundiária não passaram por revisões. 

 

g) Lei Ordinária nº 295/2005 – Código de Postura. 

 

O Código de Posturas do Município de Alto Horizonte - Go foi aprovado pela Lei nº 

2095/2005, e estabelece normas que possibilitem a localização e o funcionamento de das atividades 

econômicas. Entretanto a localização de empreendimentos dentro do município é atribuição 

primordial do Plano Diretor. 

Neste sentido o Código de Postura em seu Art. 6° dispõe que o Alvará para localização e 

funcionamento de estabelecimento comerciais, industriais, prestador de serviços e similares, deverá 

ser requerido pelo interessado antes do início das atividades, mediante requerimento endereçado ao 

órgão da prefeitura.  

Já no Art. 7°, “c” trata que a concessão do Alvará para localização e funcionamento de 

estabelecimentos comerciais, industriais, prestadores de serviços e similares, somente será feita 

após a realização de vistoria no estabelecimento e constatado que o mesmo atende os seguintes 

requisitos dentre eles estar de acordo com a Lei de Zoneamento, uso do solo e código de edificações. 

O Art. 182 informa que qualquer edificação para ser utilizada, deverá estar em conformidade 

com o código de edificação e com a lei de zoneamento e uso do solo deste município. 

Neste sentido, o Código de Postura estabelece condições para que o funcionamento e a 

construção de edificações atendam a lei de zoneamento e uso do solo, contudo trata de forma 

genérica o tema. 

No que compete à análise da legislação observa-se que a referida lei apesar de atender a 

legislação Federal e Estadual em relação ao tema deve ser atualizada para atender as necessidades 

presentes do município para se adequar ao Plano Diretor a ser elaborado. 
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g.1)  Revisões 

 

O Código de Postura não passou por revisões. 

 

7.2 Governança e a estrutura institucional do Executivo Municipal 

 

A Governança Pública passou a ter mais relevância a partir década de 90, após a promulgação 

da Constituição Federal (C.F.) de 1988 que fixou diretrizes norteadoras para a gestão das políticas 

públicas (LIMA, 2012).  A descentralização e a participação social na construção da política urbana têm 

como objetivo “ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar 

de seus habitantes” utilizando, para isso, como instrumento ordenador, o Plano Diretor (BRASIL, 1988; 

LIMA, 2012). 

O Estatuto da Cidade (Lei complementar nº 10.257/2001) regulamentou os artigos 182 e 183 

da C.F. e com isso, validou a participação social como fundamento normativo da política urbana, de 

modo que os poderes executivos e legislativos municipais garantissem uma gestão democrática por 

meio da participação da sociedade na elaboração e implementação de parâmetros norteadores no 

planejamento local. Desta forma, foi instituído uma nova concepção de gestão urbana, o Plano Diretor 

Participativo, principal instrumento de planejamento urbano buscou-se romper uma tradição de 

formulação distanciada das necessidades reais de cada cidade (LIMA, 2012). 

As novas formas de articulação político-administrativa foram impulsionadas pelo 

reconhecimento da necessidade de ampliação do número de atores envolvidos na gestão pública, essas 

novas articulações aproximam-se da “estrutura de rede como princípio básico da organização, 

fenômeno crescentemente assimilado pelo atual debate sobre governança” (FREY, 2007). 

A ampliação do debate da governança se deve certamente à retração do Estado, promovida 

pelas políticas neoliberais das últimas duas décadas, e à evidente incapacidade das enfraquecidas 

instituições públicas em lidar eficientemente com os crescentes problemas urbanos (FREY,2007 p.138). 

Neste sentido, dois novos modelos de gestão pública vêm se delineando para fazer frente aos 

anseios da sociedade urbana atual: o modelo gerencial e o modelo democrático-participativo. 

 

7.2.1 Modelo Gerencial 

 
  O modelo gerencial de Administração Pública surge na segunda metade do século XX, em 

resposta à crise do Estado, com os objetivos de enfrentar a crise fiscal, reduzir os custos, tornar mais 
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eficiente o Poder Público e proteger o erário contra os interesses do rent-seeking ou da corrupção 

aberta (GUERRA; GUERRA, 2018). 

Associa-se aos novos preceitos e modos de se governar, emergindo do conceito de 

reinvenção do governo, em razão do surgimento de uma economia global pós-industrial, baseada no 

conhecimento, abalou velhas realidades em todo o mundo, criando oportunidades maravilhosas e 

problemas espantosos. 

A implementação do estilo gerencial na Administração Pública envolve, inevitavelmente uma 

mudança na estratégia de direção do governo central. A ideia geral consiste em atuar de forma 

descentralizada, delegando autoridade a outros agentes, porém com a necessidade de definição dos 

setores de atuação do Estado, competências e modalidades de administração para cada setor 

(regime público ou privado) (PEREIRA, 1997). 

Com isso, identificou-se os seguintes setores nos Estados Modernos (PEREIRA, 1997): 

 
i. Núcleo estratégico: centro no qual se define as leis e as políticas públicas; 

ii. Atividades exclusivas: envolvem o poder do Estado e garantem o cumprimento e 

financiamento das leis e das políticas públicas. Compreendem este setor: forças 

armadas, polícias, agências arrecadadoras de impostos, reguladoras, deformante e 

controle dos serviços sociais etc. 

iii. Serviços não exclusivos: aqueles que o Estado provê, mas podem ser oferecidos pelo 

setor privado e pelo setor público não-estatal ou não-governamental. São exemplos, 

os serviços de educação, saúde, cultura e pesquisa. 

iv. Serviços de produção de bens e serviços: aqueles que devem ser desempenhados 

pelas empresas estatais. 

 
No Brasil, a primeira tentativa de se implementar o modelo de governança gerencial ocorreu 

no mandato do presidente Castelo Branco (1964 - 1967), especificamente através do Decreto-Lei nº 

200/1967, o qual promoveu uma descentralização expressiva da Administração Pública, com a 

transferência das atividades de produção de bens e serviços para autarquias, fundações e sociedades 

de economia mista, somada a instituição da racionalidade administrativa, planejamento, delegação 

de competências, orçamento e controle de resultados como princípios (artigos 6º, 10 e seguintes) 

(SANTOS, 2003). 

Mais recentemente, desde a década de 90, mudanças significativas ocorreram na 

mentalidade dos detentores do poder político e de autores importantes, especialmente nos campos 
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econômico e jurídico, e nas relações entre o Estado, especialmente a Administração Pública, e todos 

os setores da sociedade (ALEXANDRINO; PAULO, 2002). 

 

7.2.2  Modelo Democrático-Participativo 

 

O modelo democrático-participativo de administração pública possibilita o envolvimento e 

apoio dos cidadãos e da sociedade civil organizada, ou seja, desenvolve-se uma parceria cujo objetivo 

é minimizar os problemas e facilitar o processo de desenvolvimento das comunidades locais. 

Gera, desta forma, grande potencial de inovação social transformando as estruturas 

governamentais e as formas de gestão pública e permitindo, assim, a inclusão de setores 

anteriormente excluídos da condição de cidadania. Neste aspecto, a participação popular traz em si 

algumas dificuldades intrínsecas, dentre as quais destacam-se a falta de cultura participativa até a 

manutenção da participação.  

Sendo um processo político cada vez mais evidente, a parceria governo-sociedade deve 

superar as dificuldades existentes quanto à efetivação da democracia, uma vez que a participação 

popular tem, além de auxiliar no ideário político, reconhecer os limites da ação estatal, em um 

verdadeiro processo administrativo interativo. 

 

7.3 Governança Urbana de Alto Horizonte 

 

Nesta Leitura Técnica foi analisada a legislação municipal e estrutura organizacional do 

município, em especial as seguintes leis: Lei sobre regularização fundiária - Lei 603/2014, Lei de 

Perímetro Urbano - Lei nº 700 de 09 de Julho de 2018, Lei de Parcelamento de Solo - Lei 

Complementar nº 004 de 11 de Dezembro de 2000 e Lei Municipal nº 0555 de 16 de Abril de 2013, 

Lei sobre zoneamento Uso e Ocupação - Lei Complementar 035 de 23 de Agosto de 2018, Código 

de Meio Ambiente, Lei sobre zoneamento ambiental (zoneamento ecológico e econômico), Lei 

sobre as unidades de conservação - Lei Complementar 035 de 23 de Agosto de 2018, Código de 

Obras - Lei Complementar nº 006 de 16 de Dezembro de 2005, Lei sobre regularização fundiária - 

Lei 603 de 15 de Maio de 2014 e Lei de Postura - Lei Ordinária nº 295 / 2005 e demais leis 

municipais relacionadas aos Conselhos. 

Ficou evidenciada inicialmente a presença do modelo de governança democrático-

participativo nas vertentes ambiental, através da Lei nº 705/2018 que cria o Conselho Municipal de 
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Meio Ambiente, na esfera rural através da Lei nº 461/2010 que cria o Conselho Municipal de 

Desenvolvimento Rural Sustentável e ainda na esfera do Consumidor pela Lei nº 683/2017 que criou 

o Conselho Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor. 

Entretanto na esfera habitacional e planejamento urbano não existe o modelo de governança 

democrático-participativo em virtude de não haver conselhos específicos que tem como atribuição 

tratar destes temas, como por exemplo dos Conselhos de Habitação e Conselho da Cidade. 

Estas questões devem ser aprimoradas no modelo atual de gestão para que possam atender 

os requisitos do modelo de governança democrático-participativo ponto fundamental para a 

elaboração e contínuo aperfeiçoamento do Plano Diretor em elaboração. 

Podemos apontar em relação à Governança municipal alguns aspectos importantes, no que 

se refere ao Índice CFA (Conselho Federal de Administração) de Governança Municipal – IGM-CFA 

que consiste em uma métrica da governança pública nos municípios brasileiros a partir de três 

dimensões: Finanças, Gestão e Desempenho e foi elaborado a partir de dados secundários, e 

considera áreas como saúde, educação, planejamento urbano, articulação institucional, gestão fiscal, 

habitação, recursos humanos, violência e outras. 

Trata de uma metodologia resultante da construção de extenso banco de dados municipais, 

que foram extraídos de bases públicas como STN, IBGE, PNUD e DATASUS, dentre outros por meio de 

priorização de indicadores e variáveis e, em seguida, por meio de tratamento estatístico capaz de 

gerar um resultado para cada dimensão e para o Índice.  

Nesse sentido, o Índice CFA de Governança Municipal se destaca e se diferencia de todos os 

demais índices já utilizados no contexto brasileiro para mensuração da performance municipal uma 

vez que contempla uma visão mais ampliada sobre as dimensões da governança pública, e em 

especial, sobre a relação entre a dimensões fiscal, gestão e desempenho (Figura 7.1). 
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Figura 7.1: Índice CFA de Governança Municipal. 
Fonte: MOURA, 2021. 

 

Assim, com base neste índice apresenta-se uma sequência de dados do município de Alto 

Horizonte (Figura 7.2) objetivando contribuir com a elaboração do Plano Diretor, especialmente no 

tocante às Leis complementares. 

 

 
Figura 7.2: Perfil de Alto Horizonte.  
Fonte: CFA, 2021. 
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Figura 7.3: IGM-CFA de Alto Horizonte.  
Fonte: CFA, 2021. 

 

 
Figura 7.4: Dimensões do IGM-CFA de Alto Horizonte. 
Fonte: CFA, 2021. 



 
 
 
 
 

 

262 

 
Figura 7.5: Indicador Gestão do IGM-CFA de Alto Horizonte nos anos de 2018 -2020. 
Fonte: CFA, 2021. 
 
 

 
Figura 7.6: Indicador Gestão do IGM-CFA de Alto Horizonte. 
Fonte: CFA, 2021. 

 

  Os dados acima apresentados são voltados aos gestores municipais, pois ajudam os gestores 

dos municípios a visualizar as necessidades e/ou boas práticas de sua região, para os cidadãos que 

tem maior acesso à informação, estimulando a participação social e contribuindo ainda para maior 

integração do governo com a sociedade. 

  Auxiliam, também, o Setor Privado no sentido de orientar o setor em suas ações voltadas 

para o desenvolvimento, incluindo alocação de recursos e público-alvo de suas atividades, podendo 
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ser utilizados ainda por pesquisadores, pois como os dados abertos, possibilita diversos tipos de 

análises sobre os municípios, estados e regiões brasileiras, sendo possível identificar exemplos de 

boas práticas e os principais desafios enfrentados. 

  O infográfico acima (FIGURA XX) apresenta, de forma sintética, a dinâmica da gestão e 

avaliação das práticas de administração adotada pelos gestores de Alto Horizonte. Como pode 

observar, o IGM de Alto Horizonte é de 4,16, posição 1.724ª no Grupo 2 - Até 20 mil habitantes. - Pib 

Per Capita acima de 15.600. Podemos destacar na dimensão gestão como melhor índice a 

transparência com 4,29. 

  Para fins de análise, aponta-se também o baixo indicador de Colaboradores (FIGURA XX). 

Mas, a dimensão planejamento é o indicador mais relevante para nosso trabalho tem pontuação 

3,52. Portanto esta fragilidade haverá de ser superada, em grande medida com a elaboração do 

Plano Diretor e elaboração de leis específicas sobre o planejamento urbano. 

  Observa-se, portanto a necessidade de aprimoramento contínuo das ferramentas de gestão 

e governança do município em especial no que tange ao Planejamento Urbano. 

 

7.3.1 Estrutura Organizacional de Alto Horizonte 

 

  A estrutura organizacional da prefeitura de Alto Horizonte é composta, atualmente, de 20 

(vinte) Secretarias e 01 (uma) Coordenadoria conforme portal da transparência: 

 
1 – Secretaria de Compras; 

2 – Secretaria de Recursos Humanos; 

3 – Secretaria de Serviços Urbanos; 

4 – Secretaria de Agricultura; 

5 – Secretaria de Transportes; 

6 – Secretaria de Finanças; 

7 – Secretaria de Desenvolvimento, Turismo, Comunicação e Assuntos Federativos; 

8 – Secretaria de Arrecadação e Tributos; 

9 – Secretaria de Educação; 

10 – Secretaria de Infraestrutura; 

11 – Secretaria de Promoção e Assistência Social; 

12 – Secretaria de Patrimônio; 
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13 – Secretaria de Segurança Pública; 

14 – Secretaria de Saúde; 

15 – Secretaria de Meio Ambiente; 

16 – Secretaria de Controle Interno; 

17 – Secretaria de Administração e Planejamento; 

18 – Secretaria de Cultura; 

19 – Secretaria de Esportes; 

20 – Secretaria de Gestão de Contas Públicas 

21 – Coordenadoria de Articulação Parlamentar. 

 
  Ainda podemos destacar a presença da Procuradoria Geral do Município, Ouvidoria e o 

Procon Municipal. 

  Com efeito, não se identifica a menção ou criação de estrutura administrativa executiva, a 

exemplo de autarquias ou agências, para fins de implantação da política urbana vou voltadas ao 

planejamento urbano. 

  Destas Secretarias, em tese, se destacariam 4 (quatro) para exercer dentre outras funções o 

papel de planejamento urbano: Secretaria de Serviços Urbanos, Secretaria de Infraestrutura e 

Secretaria de Meio Ambiente e Secretaria de Administração e Planejamento, que além de suas 

atribuições participam do processo de aprovações de projetos arquitetônicos e de loteamentos e 

emissão de uso de solo. 

  Dentre as atribuições das referidas secretarias, o que se percebe é que se trata de Secretarias 

executoras e não de planejamento urbano especificamente.  

  É importante destacar que a Secretaria de Meio Ambiente no tocante das suas atribuições 

relacionadas ao planejamento urbano compete a fixar diretrizes para elaboração de projetos de 

parcelamento do solo urbano. E ainda, coordenar a formulação, execução, avaliação e atualização da 

Política Estadual de Meio Ambiente e Sustentabilidade; analisar e acompanhar as políticas públicas 

setoriais que tenham impacto no meio ambiente; articular e coordenar os planos e ações 

relacionados à área (PREFEITURA DE ALTO HORIZONTE, 2021). 

  Conforme a Lei Complementar 035 de 23 de agosto de 2018, Art. 137, I, que dispõe sobre a 

Proteção do solo e diz que a proteção do solo visa garantir o uso racional do solo urbano, através de 

instrumentos de gestão competentes observadas as diretrizes ambientais contidas no Plano Diretor 

Urbano. 
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  Neste sentido, a Secretaria de Meio Ambiente conforme legislação realizará vistoria 

ambiental para a liberação da Certidão de Uso e Ocupação do solo, para licenciamento de 

empreendimentos e atividades implantadas no município, mediante solicitação da Secretaria de 

Obras ou equivalente (Art. 141 da Lei Complementar 035 de 23 de agosto de 2018). 

  Em relação à Secretaria de Serviços Urbanos, compete entre outras as atribuições de planejar 

e gerenciar a execução de obras e serviços de limpeza urbana e de infraestrutura urbana e 

rodoviária, compreendendo as vias e logradouros públicos urbanos, praças e parques, cemitérios 

municipais, as rodovias municipais; além de outras competências e atribuições inerentes à 

infraestrutura rodoviária existente e aquela decorrente de sua expansão; programar, gerenciar e 

supervisionar atividades relacionadas a áreas ajardinadas, a arborização urbana e atuar de forma 

integrada com os demais órgãos do Governo Municipal, especialmente com a Secretaria Municipal 

de Agricultura e Meio Ambiente, além de coordenar as atribuições das Diretorias a ela subordinadas 

(PREFEITURA DE ALTO HORIZONTE, 2021). 

  Compete a Secretaria de Administração e Planejamento, dentre outras atribuições, executar, 

acompanhar e controlar as atividades orçamentárias e estabelecer a programação financeira dos 

recursos municipais e propor medidas para o aperfeiçoamento do Sistema de Planejamento e de 

Orçamento da Administração Pública, bem como estabelecer normas necessárias à elaboração dos 

orçamentos Setoriais da Prefeitura (PREFEITURA DE ALTO HORIZONTE, 2021).  

  Já a Secretaria de Infraestrutura tem como atribuição ser o departamento de engenharia e 

responsável pela elaboração de projetos (arquitetura, complementares), orçamentos memoriais 

Descritivos, Cronogramas Físico Financeiro, Montagem de Processo Administrativo (PREFEITURA DE 

ALTO HORIZONTE, 2021). 

  Observa-se nesta leitura técnica que inexiste uma Secretaria ou Superintendência específica 

para o planejamento urbano, este entendido como aquele que irá implementar as diretrizes de 

ordenação territorial e da política urbana municipal com base no Plano Diretor. Desde já se faz 

necessário mencionar e tecer um prognóstico de que se faz necessário que algum órgão seja 

Secretaria ou Superintendência, atue no sentido de garantir as intervenções no território municipal 

segundo as políticas, planos e projetos definidos pela gestão em consonância com o Plano Diretor. 

  O referido órgão deverá assegurar a compatibilidade entre a programação orçamentária e as 

diretrizes do Plano Diretor assim como acompanhar a aplicação da legislação urbanística 

participando pari passo de sua reformulação. 
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7.3.2 Da fiscalização 

 

No quesito de fiscalização, verifica-se, em consulta ao portal da transparência de Alto 

Horizonte - Go, um quadro de Fiscais Municipais totalizando 9 (nove) não sendo possível detalhar a 

função específica de cada fiscal, visto que conforme a legislação municipal não foram identificadas 

portarias designando os fiscais para as áreas específicas. 

A Lei Complementar nº 7 de 21 de novembro de 2006 (novo plano de cargos, carreira e 

vencimentos dos servidores públicos do município de alto horizonte - estado de goiás) traz a seguinte 

descrição do cargo de fiscal municipal: 

 

CARGO: FISCAL MUNICIPAL 

ATRIBUIÇÕES: Exercer atividades de fiscalização e arrecadação tributária junto aos 

estabelecimentos sujeitos apenas à taxa de licença ou ao regime de estimativa, aos profissionais 

liberais e autônomos, orientando os contribuintes infratores para assegurar o cumprimento da 

legislação tributária do Município. 

- Fiscalizar estabelecimentos industriais, comerciais e prestadores de serviços, feiras livres, 

verificando a correta inscrição quanto ao tipo de atividades, recolhimento de taxas e tributos 

municipais, ou licença de funcionamento, para notificar as irregularidades encontradas. 

- Autuar, notifica e intima os infratores das normas municipais, com base em vistorias 

realizadas; 

- Efetua comandos gerais, autuando ambulantes e comerciantes que exercem atividades sem 

a devida licença, garantindo o cumprimento de normas e regulamentos do município. 

- Executar tarefas referentes ao controle e fiscalização sobre o horário do comércio, 

acompanhando e sugerindo normas de procedimento, para assegurar seu funcionamento. 

- Fiscalizar os estabelecimentos comerciais, feiras, bares, casas de jogos e outros, 

inspecionando e adentrando no local para verificar a higiene e as condições de segurança. 

- Atender às reclamações do público em geral quanto aos problemas que possam prejudicar 

o seu bem-estar, segurança e tranquilidade, com referência às residências, aos estabelecimentos 

comerciais, às indústrias ou aos prestadores de serviços, fiscalizando e fazendo cumprir as 

disposições do Código de Posturas. 

- Vistoriar imóveis em construção, verificando se os projetos estão aprovados e coma devida 

licença, para possibilitar e assegurar o uso dos mesmos. 
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- Fiscalizar e verifica reformas de estabelecimentos residenciais, comerciais e industriais, 

observando se possuem o alvará expedido pela Prefeitura, visando o cumprimento das normas 

municipais estabelecidas. 

Em reunião técnica realizada com os representantes do município e técnicos do ITCO, foram 

abordados alguns pontos relativos à atuação da fiscalização no município, em especial, suas 

dificuldades, as quais passamos a relatar. 

Observou-se que o atual quadro de fiscais é insuficiente para atender as demandas da 

cidade. Outro problema encontrado e de grande relevância é a dificuldade enfrentada pelos fiscais 

na interpretação da legislação vigente e isso talvez ocorra pelo fato do Plano Diretor de Alto 

Horizonte ainda estar em fase de elaboração e ainda pela falta de legislação urbanística que de base 

para sua atuação. 

A elaboração do Plano Diretor e das Leis complementares deve ser acompanhada pelo 

treinamento para capacitar as fiscalizações para o melhor desempenho de suas funções.  

É necessário treinamento contínuo com os servidores municipais, em especial as 

fiscalizações, como também a instituição de um órgão técnico-jurídico nas Secretarias afins, no 

sentido de dar suporte à interpretação da legislação posto que só a Procuradoria Geral do Município 

é insuficiente para atender a essa grande demanda. 

Por fim, apontamos a necessidade de melhoria e adequações no serviço municipal de 

atendimento ao público, que com suas sugestões, críticas, sugestões, reclamações e elogios 

contribuiriam para o desenvolvimento de um trabalho para melhor atender a comunidade. 

Neste sentido antecipando um prognóstico, poderia se utilizar da Ouvidoria do Município 

para cumprir esse papel, ouvindo a sociedade para mensurar a qualidade dos serviços prestados e 

com isso auxiliar o planejamento, acompanhamento e correção dos pontos críticos na gestão. 
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A presente Leitura e Análise do Território do Município de Alto Horizonte identificou, sob a 

ótica da técnica e da ciência, as principais potencialidades e fragilidades em relação aos eixos 

temáticos, temas e seus aspectos abrangidos no processo de revisão do Plano Diretor Municipal.  

 Em relação ao meio físico, de maneira geral, o município de Alto Horizonte tem 

grandes potencialidades, e ao mesmo tempo fragilidades, principalmente, em relação ao uso dos 

recursos hídricos, uma vez que a mineração e a agropecuária podem interferir na disponibilidade 

deste recurso. Também, nota-se uma ausência de preservação das regiões relacionadas a estes 

recursos, uma vez que áreas de preservação permanente (florestas naturais) se tornam cada vez 

menores principalmente no entorno da área urbana dificultando a recarga dos aquíferos. 

 Restam, poucos fragmentos de matas ciliares e outros remanescentes, em especial 

onde a topografia é mais alçada e dificulta a mecanização para lavoura ou implantação de pastagens, 

como, por exemplo, as áreas da Serra do Faina, do Morro Redondo, cobertas por vegetação nativa na 

sua maioria e secundariamente por pastagens. Existe no território do município como um todo, um 

nítido predomínio de pastagem (63% do território municipal) em relação à agricultura. 

 O município apresenta uma única Unidade de Conservação - UC, embora significativa, 

situada na zona rural do extremo norte do município, constituída pela Serra do Faina com cerca de 

882 m de altitude. É uma APA crida pelo decreto n° 179/2018 de 16 de maio de 2018 denominada 

Área de Proteção Ambiental do Fanha, com área aproximada de 1580 hectares e vegetação 

predominante de Savana arborizada sem floresta de galeria. Não existem outras UC’s no município.  

 Na zona urbana não existem parques urbanos lineares, até porque não há corpo 

d’água expressivo, que cruze a cidade, estão localizados no entorno da zona urbana. Os cursos 

d’água mais próximos, constituem drenagens secas servindo apenas como escoamento das águas 

pluviais, como é o caso do Parque da Biquinha e a área verde onde situa-se a Secretaria de Meio 

Ambiente.  

 Mesmo a zona urbana sendo bem arborizada é importante que se planeje a 

implantação de parques urbano ambientais, mesmo no entorno, fora da malha urbana consolidada 

atualmente. Serão importantes, futuramente, para o desenvolvimento de atividades de lazer e para a 

amenização do microclima urbano. 

 Este contexto ambiental demonstra a importância que as estratégias e diretrizes 

definidas no Plano Diretor definam áreas potenciais para implantação de Unidades de Conservação, 
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visando proteger os fragmentos de fitofisionomias naturais restantes, as áreas com maior 

declividade, susceptibilidade erosiva mais elevada e fragilidade ambiental, apontadas como, por 

exemplo, o Morro Redondo, situado na porção central do município a noroeste do núcleo urbano, 

bem como os cursos naturais degradados do entorno da malha urbana. Devem ser objeto de um 

Programa de Recuperação Ambiental.  

No mapeamento dos riscos ambientais identificou-se que no município predominam os 

riscos ambientais categorizados como muito baixo e baixo, sendo que os locais com maiores riscos 

estão localizados nas proximidades de corpos hídricos e nos relevos de maiores declividades que 

estejam sem cobertura da vegetação nativa. 

Em se tratando do saneamento básico, o principal ponto a ser observado é em relação a 

necessidade da revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB), conforme a Lei de 

Saneamento Básico (lei nº 11.455 de 2007) os planos de saneamento devem ser revisados a cada 

quatro anos. Em Alto Horizonte o PMSB é de 2015, portanto cabe ao município providenciar a sua 

revisão de modo a garantir as condições de qualidade dos serviços existentes buscando sua melhoria 

e ampliação às localidades não atendidas. 

Em relação ao sistema de abastecimento de água, o principal problema observado foi em 

relação a falta de água, principalmente em época de estiagem. O Município deve elaborar estudos de 

disponibilidade e demanda a fim de garantir o pleno do direito a água potável à sua população. Além 

disso, o cadastro do sistema deve ser melhorado com a elaboração de um cadastro georreferenciado 

do SAA para ter controle total de todo o sistema de abastecimento de água. 

O SES em Alto Horizonte não está ainda em pleno funcionamento, há apenas a coleta e 

reservação do esgoto bruto em uma das lagoas da ETE por falta de local para a destinação final do 

esgoto tratado, a solução encontrada pelo município é o uso do efluente tratado na fertirrigação, 

este recurso deve ser posto em funcionamento o mais breve possível. Não foi encontrado no 

município o cadastro de habitações/empreendimentos que usam o sistema de tratamento individual, 

como solução deve ser providenciado o cadastramento desse sistema que permitirá a fiscalização 

dos sistemas individuais particulares no município quanto às normas e legislação pertinente. 

Outro ponto importante é a necessidade da elaboração do Plano de Encerramento do Aterro 

Controlado, o qual deve contemplar o tempo de monitoramento após o fechamento do aterro e um 

plano para o uso futuro da área.  

Os cemitérios são considerados estabelecimentos potencialmente contaminantes e o 

cemitério municipal de Alto Horizonte não é licenciado e não há conhecimento se possui sistema de 
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proteção ambiental. Para a área sugere-se a avaliação e a determinação de parâmetros tendo como 

base o controle, a prevenção, a correção e a minimização dos impactos ambientais ocasionados. 

Da análise das condições de vida da população, destaca-se que a gestão municipal deve se 

atentar para as tendências ao envelhecimento e rápido crescimento da população, o que deve 

ampliar a demanda por serviços públicos e empregos. Este aumento populacional também vai 

implicar na necessidade de mais moradias, sendo que o município já tem cerca de 10% da população 

com déficit habitacional, em especial famílias que sofrem com o custo excessivo do aluguel urbano. 

Outro aspecto importante a se destacar é a dependência econômica de Alto Horizonte em 

relação à mineradora, o que pode ser um risco para o futuro. Portanto, é necessário diversificar a 

economia por meio de maior capacitação, estímulo ao empreendedorismo de seus habitantes e 

atração de novos investimentos. Uma boa opção é investir no potencial turístico e na ótima estrutura 

de esporte e de lazer do município, promovendo Alto Horizonte como um polo esportivo e de lazer 

na região. 

Ainda em relação à mineração, verificou-se a ausência de informações, que são de interesse 

público, disponibilizadas pela empresa mineradora. 

Considerando os aspectos de ocupação do território, notadamente a ocupação para fins 

urbanos, a evolução da malha urbana se dá, em geral, de forma contínua e contígua, em malha 

ortogonal o que possibilita, dentre outros aspectos, a ampliação do sistema viário de forma também 

contínua. Atualmente a fragilidade mais evidente em relação à ocupação do território é a 

inexistência de legislação de zoneamento e uso e ocupação do solo urbano condizente com o estágio 

atual de desenvolvimento do município. 

Das características urbanísticas, verificou-se que há espaços públicos com qualidade 

arquitetônica significativa, mas há a necessidade de se incrementar e ampliar a composição destes 

espaços, como por exemplo as calçadas, por meio de projetos urbanísticos. Muitas delas apresentam 

configurações incompatíveis com os preceitos da acessibilidade.  Os espaços privados precisam de 

incentivos para serem melhorados do ponto de vista da composição arquitetônica. 

Em se tratando de equipamentos públicos, em geral a área urbana é dotada dos diferentes 

equipamentos para o atendimento da população, sendo insuficiente somente na espacialização dos 

locais de oferta de educação infantil (creches). No que se refere à mobilidade e transporte há ajustes 

a serem realizados no traçado e dimensionamento de vias e calçadas. 

Nos aspectos da mobilidade, em pesquisa realizada junto a população, foi detectado que os 

veículos motorizados individuas são os mais utilizados para o deslocamento na cidade. Considerando 
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as características do Município a sugestão é o investimento em ciclovias e ciclofaixas para incentivar 

o uso da bicicleta como meio de transporte. 

O município carece de atrativos para que a comunidade local e das cidades vizinhas 

frequentem e movimentem o comércio e serviços locais motivando o desenvolvimento de novas 

potencialidades econômicas. Nesta seara, o poder público deve incentivar o uso praças e locais de 

recreação pela população, por meio da instauração de pequenos comércios e feiras especiais e de 

eventos culturais. 

No que se refere à legislação municipal o diagnóstico se deteve na análise da legislação 

referente ao planejamento urbano. Após o estudo observou-se que a falta de um Plano Diretor 

Municipal traz, em especial, a falta de segurança jurídica para o estabelecimento de 

empreendimentos no município e correta gestão do território municipal. Foi ainda identificada a 

necessidade de revisão das legislações relacionadas ao planejamento urbano, que considerem o 

novo Plano Diretor. 

Quanto à governança, identificou-se que a gestão municipal avança na busca da eficiência da 

máquina pública, em especial no que se refere ao planejamento urbano, todavia para aprimorar a 

gestão urbana municipal é imprescindível a criação de estrutura institucional dedicada 

especialmente a este tema. Ainda em relação a estrutura organizacional ficou evidente que o 

município possui um número significativo de secretarias municipais, o que deve ser reavaliado pela 

gestão municipal e realizados estudos para verificar a possibilidade de fusão de secretarias afins de 

forma a potencialização da atuação do governo em setores, notadamente, frágeis atualmente como, 

por exemplo, as estruturas de fiscalização. Identificou-se a necessidade do aumento do número de 

fiscais e o seu treinamento contínuo para a aplicação das leis municipais.  

A partir destas considerações, passar-se-á a fase das proposições para a consolidação da 

nova legislação. 
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