
REVISÃO PLANO DIRETOR DE 
ITUMBIARA

LEVANTAMENTO TÉCNICO
DIAGNÓSTICO

VOLUME I - 2022

Foto: David Finotti, 2022



 

 

 

REVISÃO DO PLANO DIRETOR DE 

ITUMBIARA 

Revisão da Lei Complementar nº 073 de 11 de outubro de 2006. 

 

 

 

 

LEVANTAMENTO TÉCNICO 

LEITURA COMUNITÁRIA 

 

 

 

ARCA 
Associação para Recuperação e Conservação do Ambiente 

 

 

 

Itumbiara, 31 de março de 2022. 



 
 

1 
 

 

 

Prefeitura de Itumbiara 

Dione José de Araújo 

 

Secretário Municipal de Planejamento 

Wender Borges de Oliviera 

 

Presidente da Agência Municipal de Meio ambiente de Itumbiara - AMMAI 

José Augusto Toledo 

 

Procuradoria Geral do Município 

José Mario de Oliveira Junior 

 

EQUIPE EXECUTORA 

Everaldo Pastore – Arquiteto e Urbanista 

Maria Ester de Souza – Arquiteta e Urbanista 

Gerson de Souza Arrais Neto – Radialista, especialista em Planejamento  

David Alves Finotti C. de Azerêdo– Arquiteto e Urbanista 

 

Apoio Técnico 

Neude Cortes Borges - AMMAI  

Obede Rodrigues Alves - AMMAI 

Oswaldo Martins Alves – Secretaria de Planejamento 

Roberta da Silva Ribeiro – Secretaria de Planejamento 

Ana Paula Sousa Pereira – Procuradoria Geral do Municipio 

 

 

 

 

 

 



 
 

2 
 

 

 

 

 

 

 

Sumário 

 

I. Introdução, 03. 

II. Metodologia, 06. 

III. Levantamento técnico, 09. 

1. História, 09. 

2. Aspectos Regionais, 10. 

3. Aspectos Populacionais, 13. 

4. Aspectos Culturais,15. 

5. Aspectos Econômicos,19. 

6. Gestão Pública, 22. 

7. Infraestrutura urbana, 25. 

8. Avaliação do Plano Diretor vigente – Lei 073/2006, 52. 

IV. Conclusão, 64. 

Referências, 71. 

Anexos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3 
 

I. Introdução 

 

A ARCA – Associação para Recuperação e Conservação do Ambiente - é 

uma Organização não Governamental fundada em 1984, sem fins lucrativos, 

formada por profissionais interessados em promover o conhecimento e contribuir 

para o desenvolvimento sustentável que, a partir da recuperação e conservação do 

ambiente urbano, rural e natural, visam à justiça social e a melhoria da qualidade de 

vida de todos. 

Com quase quarenta anos de funcionamento a Arca vem desenvolvendo 

atividades ligadas ao desenvolvimento urbano sustentável, tendo como foco 

principal a educação ambiental, a proteção dos recursos naturais, a capacitação 

técnica para o planejamento urbano e ambiental e a valorização da cultura de 

nossos povos. 

Em atendimento aos pressupostos de nossa atuação, em agosto de 2021, a 

partir do processo nº 345344/2021 da Prefeitura de Itumbiara, foi firmado o Contrato 

nº 59/2021, que possui como objeto a prestação de serviços de reformulação do 

Plano Diretor (atual Lei nº 73/2006) e formação de Quadro Técnico da prefeitura, a 

partir de curso de Especialização em Planejamento Urbano e Ambiental, em nível 

Lato Sensu, coordenado pela ARCA em parceria institucional com o Centro 

Universitário Una – Itumbiara. 

O atual Plano Diretor de Itumbiara – Lei Complementar nº 73 - foi aprovado 

em 2006 e sua revisão se torna, além de necessária, urgente não apenas pelos 16 

anos passados de sua última publicação e que assistiram grandes transformações 

locais e no Estado, mas também pela emergência sanitária em que vivemos. É um 

momento em que as autoridades gestoras, em todas as esferas da administração 

pública, se encontram de frente para desafios inusitados e que demandam soluções 

inovadoras para reorganizar os espaços urbanos e rurais nessa nova realidade 

socioespacial.  

O curso de especialização faz parte da proposta de trabalho da ARCA na 

revisão do Plano Diretor e visa qualificar os servidores municipais e demais cidadãos 

interessados, das áreas afins ao planejamento urbano. O curso possui carga horária 

total de 405 horas e previsão de ocorrer em 12 (doze) meses, com aulas virtuais em 
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sistema remoto síncrono (on-line) pela plataforma Zoom. O curso teve início no dia 

02 de setembro de 2021, quando houve o lançamento dos trabalhos de revisão do 

Plano Diretor, com aula inaugural (em sistema híbrido – remoto e presencial) do 

professor do curso de arquitetura e urbanismo da USP, o arquiteto João Whitaker. 

Em função da condição que estamos vivendo em situação de pandemia pela 

COVID19, os trabalhos foram desenvolvidos, em parte, por sistema remoto, 

entretanto as reuniões setoriais com a comunidade e os levantamentos das 

características e dos principais problemas do município ocorreram de forma 

presencial com visitas técnicas ao município. O relatório descritivo completo das 

reuniões setoriais está organizado no Volume II deste trabalho. 

Uma das ações importantes das quais a Arca colaborou para o início dos 

trabalhos de revisão do Plano Diretor foi a reativação do Conselho Municipal de 

Desenvolvimento Urbano – COMDUR – que passou a se reunir sob a presidência do 

Secretário de Planejamento Wender Borges de Oliveira em 01 de outubro de 2021, 

congregando mais de 15 associações representativas da sociedade Itumbiarense. 

 
Foto 01 – Reunião de instalação dos trabalhos do COMDUR 

Fonte: Gerson Neto, 2021. 
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O trabalho da Arca se desenvolve dentro dos preceitos legais, constitucionais 

e com excelência acadêmica para que o resultado seja a instalação do marco 

urbanístico municipal de Itumbiara. Apresentamos a seguir os conteúdos levantados 

pela equipe técnica e de professores até a data de 31 de março de 2022, quando foi 

apresentado em audiência pública sob o título Leitura Comunitária no auditório do 

Instituto Federal de Goiás, região Oeste da cidade, as 19h00 sob a liderança do 

prefeito Sr. Dione José de Araújo. A audiência teve duração de mais de três horas e 

contou com debate qualificado na presença de cerca de 150 pessoas, incluindo 

vereadores, promotores públicos, professores, alunos e representantes da 

sociedade civil. 

  
Foto 02 e 03 – Audiência do dia 31 de março de 2022 no auditório da UEG. 

Fonte: David Finotti, 2022. 
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II. Metodologia 

 

A metodologia utilizada para o desenvolvimento dos trabalhos de revisão do 

Plano Diretor de Itumbiara parte da orientação expressa no Estatuto da Cidade (Lei 

10.527/2001), que prevê a realização do trabalho em três etapas, consolidadas por 

audiências públicas que sedimentam e sistematizam as informações coletadas no 

processo que é, obrigatoriamente, participativo. 

Como medida preparatória buscamos a institucionalização das instâncias 

necessárias para encaminhar o processo de debates, com a formação do grupo 

gestor da revisão e a instalação do COMDUR, Conselho Municipal de 

Desenvolvimento Urbano de Itumbiara, instituído pelo Plano Diretor de 2006 e que 

estava desativado. O COMDUR faz parte do sistema municipal de planejamento 

urbano e uma de suas principais atribuições é acompanhar o processo de revisão do 

plano diretor, seguindo determinação da lei de 2006 e também das resoluções do 

Conselho Nacional das Cidades. No dia 26 de outubro de 2021 a ARCA apresentou 

a proposta metodológica que foi aprovada pelo COMDUR para a revisão do Plano 

Diretor e que foi desenvolvida em 3 (três) etapas. 

A primeira etapa é a de Elaboração do Diagnóstico Municipal e discussão 

com a sociedade, conteúdo deste volume I. Foram elaborados levantamentos 

históricos; de dados estatísticos em sites oficiais institucionais do Município, Estado 

e da União; elaborados desenho de mapas temáticos; produção de documentos e 

pareceres técnicos quando solicitados e visitas técnicas no município para medições 

e levantamento dos aspectos físico e ambientais do território. Ao mesmo tempo 

foram realizadas cerca de 20 (vinte) reuniões temáticas e setoriais de escuta 

comunitária que tiveram como referência, a discussão dos seguintes temas:  

 Perímetro e expansão urbana; 

 Sítios de recreio às margens do lago e áreas de ocupação irregulares; 

 Regularização das áreas públicas ocupadas por particulares; 

 Déficit habitacional em Itumbiara; 

 Limites mínimos dos lotes urbanos, desdobramentos e desdobros; 

 Comunidades Quilombolas; 

 Universidades Públicas e Particulares; 
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 Setor Industrial Diagri; 

 Zoneamento e mobilidade urbana; 

 Comunidade Romani (ciganos) e a cidade; 

 Disponibilidade hídrica para residências, comércio e indústria; 

 Disponibilidade de energia elétrica e estímulo a sistemas de produção de 

energia solar; 

 Desenvolvimento econômico e industrial; 

 Parques urbanos; 

As reuniões (ver relatório Volume II) ocorreram entre 10 de novembro de 2021 

e 30 de fevereiro de 2022, sempre duas reuniões por dia, de forma presencial e 

conforme programação estabelecida pela Secretaria de Planejamento de Itumbiara.  

 

    
Fig. 01 - Modelos de cards publicados convidando para reuniões setoriais. 

Fonte: Gerson Neto, 2021. 

 

Também foram coletadas informações a partir de reuniões junto aos órgãos e 

empresa de serviços públicos estaduais, elaboração de questionários para os 

gestores municipais e seus resultados foram analisados pela equipe técnica da 

ARCA. Durante todo o processo também tivemos o apoio e a participação dos 

alunos e professores do Curso de Especialização em Planejamento Urbano e 

Ambiental que a ARCA coordena e, que além de participar de todas as etapas de 

realização desta revisão do Plano Diretor, estarão disponíveis para ajudar a 

prefeitura a gerir os dispositivos propostos e consolidá-los.  

A segunda etapa do trabalho será, observando este diagnóstico produzido e 

debatido com a sociedade, delinear as propostas de uso dos instrumentos da 

política urbana a serem inseridos no Projeto de Lei de revisão do Plano Diretor. 

Essa é uma etapa técnica, onde a equipe da ARCA deverá propor os instrumentos 

que considera pertinentes e a partir de argumentação técnica que os justifique. O 
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projeto de Lei deverá ser apresentado, com a anuência do prefeito e secretário de 

planejamento, em uma segunda audiência pública, onde esses instrumentos serão 

debatidos com a sociedade de forma ampla e transparente.  

A terceira etapa é a de elaboração do Projeto de Lei de Revisão do Plano 

Diretor que fará as alterações na Lei Complementar nº 73 de 2006, completando o 

processo de revisão do Plano Diretor de Itumbiara. A elaboração do Projeto de Lei 

será feita pela ARCA em conjunto com a Procuradoria Jurídica da Prefeitura de 

Itumbiara. A prerrogativa de enviar o projeto para a Câmara é de exclusividade do 

Prefeito.  

O calendário a ser estabelecido para a realização das audiências públicas das 

segunda e terceira etapas deverá ser elaborado em conjunto entre a Secretaria de 

Planejamento. A previsão para a conclusão do trabalho contratado, com a entrega 

da minuta do projeto de lei, é que aconteça até final de 2022, sendo que o curso de 

especialização termina em setembro de 2022. Deve ser considerado que estamos 

vivendo num momento de emergência sanitária e o isolamento social tem sido 

priorizado assim como campanhas de vacinação em massa para garantir a 

qualidade do processo, portanto podem ocorrer, a qualquer momento, alterações 

nas datas de audiências propostas. 

Após a entrega, pela ARCA, do Projeto de Lei de Revisão do Plano Diretor de 

Itumbiara, o chefe do Executivo Municipal deverá encaminhar à Câmara Municipal 

de Vereadores de Itumbiara para os trâmites de leitura, debate a votação da matéria, 

no tempo que essa instituição determinar. A ARCA emite o Registro de 

Responsabilidade Técnica – RRT – do Projeto de Lei entregue e não assume 

responsabilidade sobre alterações com emendas que, por ventura, possam alterar a 

substância e os conceitos aplicados no texto da revisão. 
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III. Levantamento técnico 

 

1. História 

A história de Itumbiara tem relação direta com o Rio Paranaíba, na localidade 

onde um posto de arrecadação instalado num Porto do Estado, fazia a travessia de 

pessoas, mercadorias e animais para a estrada de ligação entre Anhanguera (GO) e 

Uberaba (MG). O povoado conhecido como Porto de Santa Rita do Paranaíba surgiu 

em 1824. 

Vinte e oito anos depois, em 1852, a partir de um crescimento populacional na 

localidade, a Capela de Santa Rita (onde hoje se situa a atual Praça da República), 

foi elevada à condição de Paróquia que, por sua vez, recebeu terras das Fazendas 

Trindades e Água Suja, dando origem à cidade.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Em 1909 a paróquia se torna município como o nome de Vila de Santa Rita 

do Paranaíba a partir da Lei nº 349 de 16 de julho de 1909 quando também é 

inaugurada a ponte Affonso Penna. A mudança de nome para Itumbiara se deu em 

1943. Outro marco que determina os rumos do desenvolvimento do município é a 

construção da Usina Hidrelétrica de Furnas entre os anos de1974 a 1980. 

 

       
Fig. 02 e 03 – Construção da ponte Afonso Pena e imagem aérea da Praça da República 

Fonte: Rodrigues, 2014 

 

 Com o tempo e as alterações no cenário sócio-econômico-político nacional, 

Itumbiara assistiu o incremento populacional dos últimos 50 anos inseri-la na 

categoria de cidade média, com mais de cem mil habitantes no século 21, e 

apresentando enorme potencial de desenvolvimento econômico, tornando-a polo 
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atrativo regional não só para Goiás, mas para os municípios vizinhos de Minas 

Gerais. Como toda cidade média, sofre com os mesmos problemas apresentados 

por todo país: desigualdade sócio-espacial; problemas fundiários; ocupação em 

áreas de risco; apropriação privada de espaços públicos e desinteresse da 

população no processo participativo. 

‘          
Fig. 04 – Imagem da Avenida Beira Rio em 1985; Foto 04 – Área pública ocupada 

Fonte: Rodrigues, 2014 e Maria Ester, 2021. 

 

 

2. Aspectos Regionais 

Itumbiara se localiza na Mesorregião denominada Sul Goiano e faz divisa a sul 

com o estado de Minas Gerais. Distante 203 Km a sul da capital do Estado, possui 

área territorial de 2.447,014 Km² e é o 37º município em extensão territorial do 

Estado (IBGE, 2021). O critério de planejamento regional do Estado de Goiás se 

baseia principalmente nos eixos rodoviários do Estado, o que coloca Itumbiara em 

destaque por ter a BR153 atravessando a área urbana do município. 

A Região do Sul Goiano compreende 26 municípios e possui 25.096.020 km², 

correspondendo 7,4% da área estadual. Itumbiara é o município mais populoso da 

Região Sul Goiano com mais de cem mil habitantes seguido de Caldas Novas 

(85.220); Morrinhos (45.000); e Goiatuba (34.179). Segundo dados da Federação 

das Indústrias do Estado de Goiás - FIEG, “a região agrega 6,6% da população 

estadual. A cidade apresentou, entre 2010 e 2016, taxa geométrica de crescimento 

de 1,50, compatível com a do Estado, que foi 1,83, de acordo com dados do IMB.” 

(FIEG, 2018).  
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Fig. 05, 06 e 07 – Mapas de localização do município 

Fonte: https://www.imb.go.gov.br 

 

Em publicação de 2018 sobre Polos Industriais no Estado de Goiás, a FIEG 

traz as seguintes informações sobre Itumbiara: 

 

As duas principais rodovias que passam por Itumbiara são a BR-153, 
que corta o país em toda sua extensão de norte a sul, sendo a 
principal via de acesso à região central do Brasil, e a BR-452, na 
mesorregião do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. Com início em 
Rio Verde (GO), a BR-452 passa por Itumbiara e termina em Araxá 
(MG). A Ferrovia Norte-Sul tem uma extensão projetada para a 
cidade de Itumbiara e, quando concluída, espera-se a redução do 
tráfego de caminhões na BR-153. Itumbiara está inserida no plano de 
expansão da Hidrovia Tietê/Paraná/Paranaíba. Também passa pela 
cidade o duto construído para enviar etanol ao Porto de Santos (SP). 
O trecho entre Uberaba (MG) e Itumbiara, em fase inicial, 
possibilitará a exportação de etanol produzido por mais de dez 
usinas em Itumbiara e região. A cidade conta com o Aeroporto 
Municipal Francisco Vilela do Amaral, com uma pista de 1.752 
metros de asfalto, o que possibilita pouso e decolagem de grandes 
aeronaves. (FIEG, 2018). 

 

 A publicação também confirma que o município é considerado como o “portal 

de entrada do Estado de Goiás”, garantindo, pela sua posição geográfica a 

integração de Goiás com todo Sudeste goiano. Além disso “o município sedia a 

maior usina hidrelétrica (UHE) do Sistema Furnas, localizada no Rio Paranaíba, 

entre Itumbiara e Araporã (MG). A capacidade instalada da usina é de 2.082 MW, 

com reservatório abrangendo área inundada de 778 km², com volume total de 17 

bilhões de m³ de água” (Revista Furnas, 2007, p.39). 
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Fig. 08 – Mapa rodoviário do município de Itumbiara 

Fonte: https://www.imb.go.gov.br 
 
 

No município encontram-se o Distrito de Santa Rosa do Meia Ponte e o 

Distrito de Sarandi, ambos a Oeste da malha urbana com acesso pela GO 432. 

Itumbiara faz limite a Sul com Araporã (MG), Cachoeira Dourada e Inaciolândia, a 

norte com o município de Panamá, a nordeste com Buriti Alegre e a noroeste com 

Bom Jesus de Goiás.  

De acordo com a publicação Índice de Desempenho dos Municípios Goianos 

(2020-2021), Itumbiara está em 2º lugar no nível de desempenho de infraestrutura, 

que avalia quatro indicadores, sendo: abastecimento de água, energia elétrica, 

telefonia fixa e internet banda larga e esgotamento sanitário, ficando atrás apenas 

da capital Goiânia. De acordo com o IDM: 

 

A infraestrutura é um fator essencial para o desenvolvimento 
socioeconômico de uma região, pois cria melhores condições para 
atração de empresas, contribuindo para a geração de emprego e 
renda. Além disso, os serviços de saneamento básico influenciam 
diretamente no bem-estar da população e refletem de forma decisiva 
na saúde e na qualidade de vida. Assim, qualificar a infraestrutura 
repercute positivamente em muitas áreas. (IDM, 2021). 
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Fig. 09 – IDM Infraestrutura 2020 por nível de desempenho. 
Fonte: https://www.imb.go.gov.br, IDM 2020-2021 

 
 
 

3. Aspectos populacionais 

A população estimada para 2021 foi de 106.845 pessoas, o que classifica 

Itumbiara como o 13° município em número de habitantes do Estado (IBGE, 2021) 

sendo que 3.941 estão na zona rural, ou seja, 97,3% encontra-se no perímetro 

urbano, ou seja, 103.960 pessoas. A taxa de escolaridade para crianças de 6 a 14 

anos é de 97,9% e o Índice de Desenvolvimento Humano (que mede a longevidade, 

a escolaridade e renda) apresentado pelo IBGE em 2010 é de 0,75. A pirâmide 

etária revela uma população de maioria jovens, entre 10 e 34 anos e igualmente 

distribuídos entre homens e mulheres. 

 

https://www.imb.go.gov.br/
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Fig. 10 - Estrutura etária da população 

Fonte: IBGE, 2021 

 

É importante destacar que habitam hoje centenas de pessoas de origem 

étnica Romani (conhecidos por ciganos) em Itumbiara. Eles formam várias 

comunidades distintas e precisam de atenção especial do Poder Público. Os grupos 

Romani foram encontrados na Avenida Celso Maeda com Rua 82, Avenida Celso 

Maeda com Rua 86, no Setor Saúde, no Bairro Juca Arantes e outras comunidades 

menos numerosas espalhadas. 

 

             
Foto 05 e 06 – Reuniões setoriais com comunidades. 

Fonte: Gerson Neto, 2021. 

 

Outra comunidade importante e de presença fundamental no debate sobre os 

caminhos do desenvolvimento da cidade são as comunidades remanescentes de 

Quilombos. Foram identificadas a Comunidade Quilombola Raízes do Congo e 



 
 

15 
 

Comunidade Quilombola Córrego do Inhambu (Cachoeira Dourada). Também foi 

registrada a presença da Comunidade de pescadores. 

Essas populações possuem tradições e modos de vida urbanos típicos (como 

a relação com a produção do alimento, festas e rituais religiosos, casamentos e 

educação) e suas demandas devem constar das propostas de uso dos instrumentos 

de acesso à cidade. 

 

 
Gráfico 01 – Crescimento populacional desde 2007. 

Fonte: IBGE. Organização: Maria Ester, 2022. 
 
 

O crescimento populacional em Itumbiara é estável e crescente, o que confirma o 

potencial de desenvolvimento urbano do município. 

 

4. Aspectos Culturais 

As festas tradicionais de Itumbiara tem relação com sua origem, a partir da 

paróquia, além de manter a agenda de festas e feriados religiosos e culturais 

nacionais. Uma das principais festas acontece sempre no último sábado de Janeiro - 

Grupo de Folia Viagem dos reis – no Salão de Festas da Capela de Santa Luzia. As 

festas de São Sebastião e Santa Rita de Cássia, a quermesse de Cristo Rei e a 

procissão fluvial de Nossa Senhora das Graças. A Festa Junina reúne milhares de 

pessoas e é cartão postal da cidade. 
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Fig. 11 - Festa junina tradicional na cidade 

Fonte: Prefeitura de Itumbiara, 2021. 
 
 

As festas juninas são realizadas geralmente na segunda quinzena de junho, 

entretanto devido à condição de pandemia da COVID 19, esteve suspensa nos anos 

2020 e 2021. O local onde ocorre a festa é chamado “espaço Arraiá”, antigo espaço 

Capim de ouro, e recebe visitantes de outras cidades.  

As reuniões setoriais também revelaram a existência de cerca de 27 grupos de 

cultura na cidade entre grupos musicais, circo, cultura popular, dança, teatro, 

catira, congo, artistas plásticos entre outros. Dentre eles destacamos: 

● Congada Moçambique Real (20/11 - Dia da Consciência Negra) 

● Congo Beira Mar  

● Congada Lua de Cristal  

● Congada Cera de Ouro  

● Grupo de Capoeira Abadá  

● Circo do Alex Zen  

● Batalhas de Rap  

● Grupos musicais e cantores Gospel  

● Comunidade Raízes do Congo (29/06 - Festa de São Pedro na Rua Pio XII; 

5/10 - Dia de São Benedito, Dia de Nossa Senhora do Rosário e Zumbi dos 

Palmares). 
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4.1 Patrimônio Cultural 

Um aspecto a ser considerado como patrimônio Cultural para Itumbiara é a 

festividade que ocorre em agosto e que traz lembranças dos habitantes mais antigos 

da cidade: a Procissão Fluvial de Nossa Senhora das Graças: 

 

A tradicional procissão tem início na Paróquia Nossa Senhora das 
Graças com a imagem levada para uma barca enfeitada no Rio 
Paranaíba onde a procissão tem seu ponto alto quando os devotos 
entram na embarcação para seu percurso fluvial rio abaixo e depois 
a procissão tem continuidade terrestre junto com os fiéis até a 
Paróquia onde acontece a Missa Campal de encerramento. 
(Campelo, 2019 p. 67) 

 

Pudemos Identificar que a Ponte Afonso Penna é bem tombado pelo IPHAN 

nacional em 29 de novembro de 2012. Outra importante edificação de interesse de 

preservação para a cidade é o Museu de Furnas, localizado na Avenida Beira Rio. A 

edificação térrea encontra-se fechada e em regular estado de conservação.  

Itumbiara possui um Teatro Municipal – o Teatro Maria Pires Perillo – localizado 

no bairro Jardim Leonora, região Sul do município, gerido pela Secretaria de 

Educação do Município. O Teatro está localizado numa área de aproximadamente 

70 mil m² (onde se localiza a sede da Secretaria e uma escola de tempo integral e 

limitada pela APP do Córrego Água Suja.  

 

 
Fig. 12 – imagem de satélite da localização do Teatro Municipal 

Fonte: Google Earth, 2022. 
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Encontramos também registrado no diagnóstico do plano de 2006, a 

discriminação de uma área na região central que deve ser objeto de atenção das 

propostas de instrumentos de política urbana de patrimônio, por se tratar da área 

onde se encontram as edificações mais antigas da cidade (a exemplo da Igreja de 

Santa Rita de Cássia): 

 
 “... um círculo imaginário cortado ao centro pela Rua Paranaíba, 
antiga Rua do Porto Velho, circundado por parte da Avenida 
Trindade até a Rua Benjamin Constant, até a altura da Rua João 
Manoel de Souza e por outro lado a divisa seria a Rua Goiás.” 
(http://nilsonfreirenews.blogspot.com/2013/10/centro-historico-de-
itumbiara-foi.html, 2021). 

Entretanto também pudemos constatar que os casarões, a antiga sede da 

prefeitura assim como a própria igreja não possuem mais suas características 

originais, quando não foram totalmente demolidos.  

 

     
Fig. 13 e 14 – imagem da Igreja de Santa Rita de Cássia e da sede da prefeitura 

Fonte: Prefeitura de Itumbiara, 2021. 
 

 
Fig.15 – identificação da região de atenção à política pública de preservação 

Fonte: Maria Ester, 2022. 
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Mais próximo da Avenida Beira Rio, na Rua Santa Rita, no Centro de Itumbiara, 

está localizado o Museu Municipal Major Militão Pereira de Almeida, na edificação 

denominada Palácio da Cultura, também sede da Secretaria de Cultura Municipal. O 

local possui salão de exposições e sala para apresentações. Itumbiara tem 

registrado em publicações sobre sua história a Academia Itumbiarense de Letras e 

Artes. 

 
Fig.16 – Imagem do Palácio da Cultura no Centro de Itumbiara. 

Fonte: Google Earth, 2021. 
 
 

5. Aspectos Econômicos 

Segundo dados do IBGE (2021):  

 

 “Em 2019, o salário médio mensal era de 2,3 salários mínimos. A 
proporção de pessoas ocupadas em relação à população total era de 
29,5%. (...). Considerando domicílios com rendimentos mensais de 
até meio salário mínimo por pessoa, tinha 29.2% da população 
nessas condições, o que o colocava na posição 235 de 246 dentre as 
cidades do estado e na posição 4837 de 5570 dentre as cidades do 
Brasil. 
 

O município apresenta um PIB per capita dos mais altos do Estado, R$ 39.371,45 

(dado de 2019) apresentando uma evolução compatível com o cenário nacional, 

conforme demonstra o gráfico abaixo: 
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Gráfico 02 – PIB per capita no município de Itumbiara 

Fonte: IBGE, 2021 

 

Dentre as atividades geradoras de emprego na zona urbana estão a indústria, 

comércio e prestação de serviços. A atividade industrial é composta pela indústria 

extrativa mineral, indústria de transformação, geração e distribuição de eletricidade e 

gás, água, esgoto, limpeza urbana e construção. As principais empresas estão 

localizadas na zona urbana, ao longo da BR153 e GO 452 como a Cargil 

(alimentos), Stemac (metalúrgica), JBS (unidade couros), Nutrata (nutrição animal), 

Açofergo (metalurgia), Caramuru e Alcafoods (alimentos). De acordo com publicação 

da FIEG, o município tem mantido a característica de potencial de instalação de 

Industrias desde 2005: 

 

Trata-se do setor mais encadeado com os demais segmentos 
econômicos, cujo desempenho está diretamente atrelado à 
performance da indústria. Segundo informações do IBGE/IMB, 
Itumbiara insere-se entre os dez maiores municípios no que diz 
respeito ao valor agregado da indústria no Estado, que totalizava 
64,37% em 2015, e ocupa a 7ª posição, com 3,3%, um avanço em 
relação à fatia de 2010, que era de 2,1%. (FIEG, 2018). 
 

 
Nos últimos anos a presença de Universidades públicas, faculdades 

particulares e Instituto Federal impulsionaram o setor educacional e fez com que a 

cidade se tornasse polo atrativo para professores e estudantes de toda região, o que 

causou aumento da atividade econômica no setor, mas por outro lado fez com que a 

os custos de moradia na cidade se tornassem altos. 
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Na área urbana encontramos atividades econômicas de médio e grande 

porte, principalmente localizadas no setor DIAGRI e entorno das rodovias. A 

presença do Rio Paranaíba atrai eventos esportivos e de caráter ambiental como 

passeios, torneios de pesca, mas ainda sem expressão para o incremento do setor 

de Turismo. As Avenidas Afonso Pena e Modesto de Carvalho concentram grande 

atividade comercial e de serviços, atraindo também grande fluxo de automóveis e 

pessoas. 

 Na zona rural, a atividade pecuária mais numerosa é a do Bovino, seguido 

dos Galináceos. Na agricultura a cana-de açúcar é o produto com mais área coberta 

no município, seguido da soja e algodão. Outros produtos são Arroz, Feijão, 

Girassol, Mandioca, Milho e Sorgo). 

A economia municipal apresenta os dados abaixo com a característica 

observada das receitas de Imposto sobre Serviços (cerca de 20 milhões) ser 

superior a arrecadação de IPTU (cerca de 13 milhões), por exemplo (dado de 2017). 

 

PIB per capita [2019] 39.371,45 R$   

Percentual das receitas oriundas de 
fontes externas [2015] 73,3 %   

Índice de Desenvolvimento Humano 
Municipal (IDHM) [2010] 0,752   

Total de receitas realizadas [2017] 332.703,54 R$ 

(×1000)   

Total de despesas empenhadas [2017] 300.167,31 R$ 

(×1000)  

Tabela 01 – Dados de finanças publicas 
Fonte: IBGE, 2021 

 
 

Sobre a arrecadação de ICMS, a Secretaria de Estado de Fazendo, informa 

que o Sul goiano participa com cerca de 3% do total do Estado, sendo que Itumbiara 

arrecada quase metade desse valor: 
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Tabela 02 – ICMS de Itumbiara até 2016 

Fonte: FIEG, 2018. 
 

 Observa-se que Itumbiara apresenta papel fundamental no desenvolvimento 

econômico do Estado não só pela sua localização mas pela consolidação das 

empresas no território. 

 
Em resumo, pode-se afirmar que se trata de uma das regiões mais 
ricas de Goiás, apresentando agricultura forte, com destaque para 
cana de açúcar e soja – este um dos principais itens das exportações 
do Sul Goiano –, potencializada por uma das maiores bacias leiteiras 
do Estado, localizada entre Piracanjuba e Morrinhos, e por um 
parque industrial consolidado em Itumbiara e Goiatuba, além do 
maior polo turístico, favorecido pelas águas quentes de Caldas 
Novas e Rio Quente. (FIEG, 2018). 

 

6. Gestão pública 

A estrutura administrativa da prefeitura conta com 13 Secretarias, 02 

Superintendências, 01 Agência, 01 Diretoria, 01 Fundação, a Procuradoria Geral do 

Município e o Gabinete do Prefeito e Vice-prefeito. Mesmo com a boa distribuição 

das funções para a gestão pública, atualmente as instalações físicas e quantitativo 

de pessoal para executar as políticas públicas de desenvolvimento urbano executivo 

encontra-se limitada. O Órgão responsável pela elaboração e implementação das 

diretrizes elaboradas pelo Plano Diretor de Itumbiara é a Secretaria de 

Planejamento, entretanto percebemos uma carência de equipamentos, softwares e 

pessoal para a necessária atualização de dados de urbanização do município, a 

exemplo do desenho dos loteamentos aprovados nos últimos anos, assim como 

dados sobre lotes subutilizados.  

A Agencia Municipal do Meio Ambiente de Itumbiara – AMMAI, possui gestão 

integrada com a Secretaria de Planejamento, encontramos o desenvolvimento de 

programas de educação ambiental e articulação com cooperativas de reciclagem de 

lixo e o desejo de implementação de parques urbanos. A agencia faz o 
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licenciamento ambiental dos empreendimentos de impacto (inclusive novos 

loteamentos) e possui equipe de fiscalização. Porém, da mesma forma, a estrutura e 

o corpo técnico são pequenos em comparação à extensão territorial da malha 

urbana. 

Para melhor entendimento da estrutura administrativa/organograma da prefeitura, 

organizamos a figura 17: 

 

 
Fig. 17 - Organograma da Prefeitura de Itumbiara 

Fonte: David Finotti, 2022. 

 

A legislação urbanística implementada após a aprovação do Plano de 2006 

contou com a aprovação de Lei de Parcelamento, plano de mobilidade (não 

executado), revisão do código de edificações, código ambiental, lei de AEIS, lei de 

regularização fundiária, lei de área especial de interesse turístico (judicializada), 

além de alterações da lei de perímetro que atualmente está em fase de julgamento 

em processo judicial movido pela Promotoria do Estado. Organizamos as principais 

leis urbanísticas elaboradas desde 2006 na tabela 03:  
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Lei nº Titulo Data 

1159 Lei Orgânica  05/04/1990 

026 Código de Edificações 24/05/2002 

073 Plano Diretor de Itumbiara  11/10/2006 

076 Parcelamento do Solo  15/03/2007  

3727 Cria o Conselho Municipal de Habitação 11/11/2008 

3981 Reforma de calçadas em AEIS e outras 14/07/2010 

4007 Planos Urbanísticos Integrados 01/10/2010 

4260 Dispõe sobre AEIS e ZEIS 06/07/2012 

4354 Cria sistema Cicloviário 11/06/2013 

4496 Cria o Parque Municipal Mauro Borges Teixeira 24/08/2015 

4646  Delimita o perímetro urbano  xx/12/2015 

4935  Área Especial de Interesse Turístico  25/02/2019 

4996  Código Ambiental  26/12/2019  

4967  Institui AEIS E ZEIS  23/09/2019  

4988  Programa Municipal de Arborização Urbana  
 

4554  Política Municipal de Mobilidade  14/05/2015  

4621  Dispõe sobre regularização fundiária  2015  

4902  Programa adote uma praça  2018  

4825  Dispõe sobre Licenciamento Ambiental  2017  

Tabela 03 – Principal legislação urbanística desde 2006 
Fonte: Maria Ester, 2021. 
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É importante destacar a urgente revisão da lei de perímetro e atualização da 

parcelamento (2007), cujas informações são divergentes de mapas e dados 

cadastrados encontrados. Em 2019 um plano de mobilidade foi contratado pelo 

município e teve a fase de levantamento e pesquisa origem-destino completa, 

entretanto não houve prosseguimento dos trabalhos e o material encontra-se 

disponível na Superintendência de trânsito. 

 

7. Infraestrutura urbana 

O perímetro urbano definido na Lei 3.566/2.007 que dispõe do perímetro 

urbano da cidade de Itumbiara/GO, determina que o município possui a área de 

51.448.591,22m². Ao delinear os dados do perímetro urbano descritos na lei, no 

mapa georreferenciado do município, no software AutoCad, arquivo disponibilizado 

pela Prefeitura, o resultado é a formação de um polígono que não é compatível com 

a área urbana e com os dados técnicos estipulados. O mapa apresentado no Plano 

Diretor de 2006 previu uma expansão urbana a norte, conforme figura 18. 

 
Fig. 18 – Mapa de perímetro urbano do plano diretor de 2006. 

Fonte: Secretaria de planejamento de Itumbiara 
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Em sucessivas alterações da lei de perímetro nos últimos dez anos, foram 

propostas expansões sem que o critério de contiguidade ou adensamento fosse 

observado, resultando numa linha que gerou áreas de vazios urbanos. Os dados da 

prefeitura sobre número de lotes vagos estão desatualizados e, para efeito de 

diagnóstico podemos fazer a contagem a partir da planta georreferenciada, 

combinada com imagens e observação local.  A Figura 19 demonstra os vazios 

urbanos gerados com a última alteração proposta na lei 4.646/2015, aprovada em 

dezembro daquele ano. 

 

 

Fig. 19 – Mapa de vazios urbanos atual. 
Fonte: David Finotti, 2022. 

 

A área em vazios urbanos correspondente à linha azul é de 29.039.651,29m² 

(29,0 km²). O perímetro proposto na última lei de 2015 (linha verde) corresponde a 

69.019.194,93m² (69,0 km²), ou seja, um acréscimo de mais de 50% da área 

ocupada proposta em 2006 e que permanece sem ocupação. A secretaria de 

planejamento informa um número de aproximadamente 14.000 lotes sem ocupação. 
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A densidade demográfica (habitacional) registrada no município é de 

37,71hab/km² (IBGE, 2021) e na área urbana é possível identificar a concentração 

da população na região entre as avenidas Oswaldo Cruz e Avenida Santos Dumont 

(até a avenida Modesto de Carvalho), com uma tendência de aumento da ocupação 

em um sistema radiocêntrico e no sentido sudeste/nordeste. 

 

 

Fig. 20 – Mapa de densidade demográfica. 
Fonte: Plano de Mobilidade, 2018. 

 

 O município apresenta 86 bairros cadastrados na Secretaria de planejamento 

até 2020. Em 2022 a informação é de que existem 04 loteamentos em processo de 

aprovação e 05 loteamentos ocupados sem decreto. Em 2014 o número de bairros 

era de 66, o que representa uma média de 4 novos loteamentos por anos nos 

últimos 8 anos, ou 01 a cada 3 meses. Esses novos loteamentos não seguiram uma 

linha definida pelo perímetro urbano para sua implantação, mas sim a presença de 

equipamentos como o novo campus universitário, o Distrito industrial e aberturas de 

áreas especiais de programas habitacionais. 
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Foto 07 – Vazios urbanos  
Fonte: Gerson Neto, 2021 

 
 

A secretaria de Planejamento considera as seguintes localidades como 

denominadas ocupações: Bairros Dona Marolina, Dom Veloso, Parque Vale dos 

Buritys, Sonho Verde, Morada dos Sonhos e Ladário Cardoso de Paula. Existem 

processos de desapropriação e de regularização fundiária nestas localidades. 

Sobre a Regularização fundiária, levantamos que existem loteamentos 

irregulares como Prefeito José Moyses, Remy Martins, Conj. Hab, Juca Arantes, 

Conj. Hab., Alcides Rodrigues, Conj., Hab., Olinta Guimarães os quais não há o 

desenho do parcelamento. Bairros que possuem matrícula são Novo Horizonte, 

Santos Dumont, Dona Marolina, Dom Veloso, Social, Setor Oeste, Jardim Liberdade, 

Nossa Senhora da Saúde Planalto. Outros bairros são Cardoso e residual Norma 

Gibaldi. 

De acordo com levantamento, estão sem asfaltamento parte dos Bairros 

Nossa Senhora da Saúde (prolongamento), Santa Rita, bairro Alto do Trindade; 

Conjunto Habitacional Morada dos Sonhos.  

Não existem projetos de urbanização específica em andamento na Secretaria 

de planejamento, nem em cooperação com outras secretarias.  
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Fig. 21 – Mapa dos bairros cadastrados no município 

Fonte: Plano de Mobilidade Urbana de Itumbiara, 2020 
 

Não foi possível acesso a dados específicos sobre abastecimento de água e 

esgotamento sanitário, uma vez que os questionários enviados à Saneago não 

foram devolvidos, mas a prefeitura considera que 100% dos domicílios cadastrados 

são servidos de agua tratada e energia elétrica. A coleta de lixo atinge 95,9% do 

perímetro urbano, de acordo com dados da Secretaria.  

Os dados apresentados pelo IBGE (2010) informam que 78% de domicílios 

são servidos de esgotamento sanitário adequado, 66.7% de domicílios urbanos em 

vias públicas com arborização e 14.3% de domicílios urbanos em vias públicas com 

urbanização adequada (presença de bueiro, calçada, pavimentação e meio-fio). A 

Estação de tratamento de esgoto situa-se a Sul do município e o manancial de 

abastecimento é o Ribeirão Santa Maria que se localiza a leste da BR153.  
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A prefeitura também informa a localização de 16 loteamentos executados em 

glebas públicas municipais, 04 em áreas do Estado e com destinação de interesse 

social. 

 
 
 

Fig. 22 – Mapa dos bairros aprovados em terrenos públicos. 

Fonte: David Finotti, 2022 
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 As primeiras habitações populares foram instalados na cidade nos anos de 

1970 e 1980 em ações promovidas pelo Estado de Goiás (Programa Mutirão da 

Moradia – PEHIS-GO), dentre as quais deu origem a Vila Mutirão (1994), que 

recebeu 150 habitações destinadas às famílias de baixa renda. Outros bairros se 

seguiram com o investimento do Estado (Programa Cheque Moradia) e Governo 

Federal (Programa Minha Casa Minha Vida), sendo que a utilização de emendas 

parlamentares também foram responsáveis pelo aporte de recursos e possibilitou 

que a própria prefeitura pudesse executar parte dos serviços. 

 Vale destacar que os conjuntos habitacionais implantados depois de 2010, a 

partir do programa MCMV foram locados em glebas fora do perímetro urbano 

vigente à época, fazendo com que as pressões para o espraiamento da cidade via 

alteração da lei de perímetro causassem desgaste entre a gestão, sociedade e 

instituições fiscalizadoras do serviço público. Mesmo com a entrega de cerca de 

3.000 unidades de moradia à população até 2013, o déficit habitacional se manteve 

em alta, uma vez que parte das unidades que deveriam continuar sendo entregues 

teve projetos e obras paralisadas (Campelo, 2019). 

Os indicadores do Instituto Mauro Borges (2018) apresentam o percentual de 

6,3% da população do Estado de Goiás em déficit habitacional. Dados da Secretaria 

de Habitação de Itumbiara informam o quantitativo de 2.500 famílias cadastradas em 

programas de acesso à moradia social e que foram entregues 4.500 unidades de 

moradia nos últimos 5 anos. Ao elaborar gráfico de projeção do crescimento da 

população para os próximos dez anos, considerando uma média de 3,4 pessoas por 

habitação, medida pelo Censo IBGE de 2010 para Itumbiara, contando com um 

crescimento populacional de 19.697 pessoas, precisaremos de 5.794 novas 

unidades habitacionais para atender o aumento populacional nos próximos dez 

anos. 
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Gráfico 03 – Projeção do crescimento populacional em dez anos, para Itumbiara. 

Fonte: Gerson Neto, 2022 

Foram identificadas também áreas de ocupação irregular na zona rural, ás 

margens do lago e ao longo de trechos do Rio Paranaíba, conforme destacadas em 

vermelho na imagem da Figura 23. São glebas de particulares que comercializaram 

as terras sem regulamentação e estão sendo consideradas ocupação de chácaras 

na zona rural e em situação de irregularidade. São elas: 

1. Loteamento Malibu - Fazenda Vazente (90 lotes); 

2. Recanto do Veado (90 lotes); 

3. Condomínio Beija Flor - Fazenda Lagoa Seca (94 lotes); 

4. Condomínio Sempre Verde (60 lotes); 

5. Condomínio de Chácaras Granville I, II e II (200 lotes); 

6. Viva Verde (43 lotes); 

7. Mansões do Lago (209 lotes). 

8. Recanto da Serra (117 lotes) – AAPI e AAPRA e ocupações em: 

Lagoa Seca – Recanto Floresta,  

Córrego do Relâmpago, Região dos Bentos; Fazenda Arantes;  

Fazenda Lagoa Santa – Recanto Paranaíba;  
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Fig. 23 – Mapa de ocupações irregulares na zona rural. 
Fonte: Google Earth, organização: David Finotti, 2022 

 

O Manancial de abastecimento público é o Ribeirão Santa Maria, localizado a 

leste do município. A captação ocorre fora do perímetro urbano, a cerca de 3,2 km a 

leste da estação de tratamento de água da Saneago.  

 

 
Fig.24 – Captação no Ribeirão Santa Maria na zona Rural. 

Fonte: Maria Ester, 2021. 
 

O local da captação encontra-se em regular estado de preservação, 

considerando que os hábitos da população usarem as áreas de manancial para lazer 
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de final de semana, o hábito de descarte de lixo às margens das rodovias na zona 

rural coloca em risco a qualidade da água, a conservação das matas ciliares e gera 

assoreamento. 

 

 
Fotos 08 e 09 - Ribeirão Santa Maria na zona Rural 

Fonte: Maria Ester, 2021. 

Além desse, os principais cursos d’água que atravessam o município são o 

Rio Paranaíba; Rio Meia Ponte; Ribeirão Trindade; Ribeirão das Antas; Ribeirão da 

Boa Vereda; Ribeirão Bom Jesus; Ribeirão da Campanha.  

 

 

Fig. 25 - Mapa Interativo Corpos Hídricos Superficiais e Dominialidade da ANA:   
Fonte: http://portal1.snirh.gov.br, 2021. 

http://portal1.snirh.gov.br/
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7.1 Equipamentos urbanos 

Itumbiara possui os equipamentos urbanos principais que estruturam uma cidade 

de médio porte como estação de tratamento de água, captação de esgoto, aterro 

controlado, além de polo universitário e industrial. Existe apenas um parque urbano 

decretado, o Parque Mauro Borges, na região noroeste da cidade e a cidade conta 

com uma pista de pouso na região Sul. 
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Fig. 26 – Mapa de locação de equipamentos da infraestrutura urbana. 
Fonte: David Finotti, 2022. 
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7.1.1 Escolas - Em levantamento realizado pode-se enumerar em Itumbiara 29 

escolas municipais, 17 estaduais, 26 privadas e uma unidade federal. O IBGE (2021) 

informa o número de 37 unidades de estabelecimento de ensino fundamental (com 

12.778 matrículas) e 17 de ensino médio (com 3.696 matrículas), Uma Biblioteca 

municipal. 

 

7.1.2 Estabelecimentos de saúde - Na área da saúde a publicação do Instituto 

Mauro Borges de 2020 indica o número de 1,61 leitos/1000 habitantes. Existem na 

cidade 39 estabelecimentos de saúde públicos (UPA, CAIS, CAPS, NABS, SAMU, 

sendo um Hospital Geral Estadual que atende a região sul do estado e um hospital 

municipal que, com a pandemia da COVID 19 chegaram a ter 50 leitos de UTI e 70 

de enfermaria ocupados simultaneamente.  

 
Fig. 27 – Mapa de locação dos centro de saúde municipal. 

Fonte: David Finotti, 2022. 
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7.1.3 – Assistência Social - Itumbiara possui o plano Municipal de Assistência 

Social, elaborado pela Fundação de Solidariedade - FUNSOL que contempla dados 

de cerca de 11 (onze) mil famílias cadastradas no CadÚnico em 2018. Neste ano o 

município contava com um CRAS - Centro de Referência e Assistência Social e um 

CREAS – Centro de Referência Especializado de Assistência Social. A atualização 

desse dado indica o número de cerca de 8 (oito) mil famílias, podendo o município 

apresentar cobertura cadastral superior às estimativas oficiais. 

O plano indica que, em termos proporcionais, 1,7% da população urbana pode 

ser considerada como vivendo em situação de extrema pobreza, o que equivale ao 

número de 1.767 pessoas. Na zona rural o índice é maior com 2,4%, totalizando 69 

pessoas em situação de vulnerabilidade.  

De acordo com o plano: “Em 2013 o município informou ao Ministério da 

Educação que 309 crianças do Bolsa Família estavam matriculadas em 14 creches 

do município”, indicando o cumprimento desse e de outros programas sociais como 

o AEPETI – Ações Estratégicas para Erradicação do Trabalho Infantil (2014), a 

Proteção Social Especial de Alta Complexidade em locais como Abrigo Sol 

Nascente, Residencial Vila Vida, Casa de Passagem – Albergue municipal. O 

município conta com um Conselho Tutelar e cerca de 27 outras entidades 

particulares de assistência social. 

Nos últimos dez anos houve um aumento significativo (quase 50 vezes) do 

número de pessoas em situação de rua em todas as cidades medias e grandes do 

país. “Em 2012 o fenômeno foi registrado em apenas 16 municípios goianos, 

evoluindo para 131 municípios em 2020.” (OLIVEIRA, 2022). A taxa de crescimento 

foi de 18,5% (IPEA, 2020) inserindo Itumbiara dentre os municípios com quase 100 

famílias em situação de rua. 

 

8.1.4 Equipamentos de Esportes – o maior equipamento público em 

Itumbiara é o Estádio Municipal Juscelino Kubitsheck, localizado na Avenida 

Francisco Domingos da Costa, c/ Avenida Dona Bercholina no Setor Planalto, região 

Oeste da cidade. Ao lado do estádio está construído o Kartódromo Internacional e 

em seu limite Oeste o Sesi – Itumbiara que também possui estruturas para prática 

de esportes.  
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Com tradição no futebol, a cidade possui outros estádio de futebol e campos 

tradicionais como o estádio Onofre Ferreira de Cubas, o Estádio Goiazinho, no Setor 

Santos Dumont (reformado em 2021) e o Campo Gildo Alves de Souza, na Vila 

Vitória.   

Outras práticas esportivas como a pesca, a caminhada são frequentes em 

eventos e programas organizados pela secretaria de esportes de Itumbiara. Cerca 

de 19 clubes esportivos são registrados com atividades diversas desde o ciclismo, 

que já contou com a participação de atletas em circuitos nacionais, até o clube 

náutico. As demandas apontadas pela sociedade sugerem uma subutilização das 

práticas esportivas ligadas ao Rio, como canoagem e a pesca esportiva. 

 

 
Fig. 28 - Imagem de locação Estádio JK, Kartódromo e Sesi. 

Fonte: Maria Ester, 2022. 
 

 
7.2 – Áreas Verdes Urbanas 

Itumbiara é conhecida pela paisagem verde que abraça o Rio Paranaíba em seu 

limite Sul. No perímetro urbano, na margem norte do Rio, as áreas de preservação 

estão ocupadas limitadas pela Avenida Beira Rio, assim como os córregos afluentes 
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na região central estão canalizados. A área urbana é banhada pelo rio Paranaíba, 

Ribeirão Trindade e os Córregos da Água Suja, das Pombas e Buriti.  

O município não possui nenhuma Área de Preservação Ambiental registrada 

em decreto, no entanto possui uma Unidade de Conservação - UC criada pelo 

município em 2014 (decreto nº 4.496/2014), o Parque Municipal Governador Mauro 

Borges com área de cerca de 155.000,00 m². Em relação à 2006 encontramos o 

processo de ocupação do município pouco controlado em sua relação com áreas 

verdes. A cobertura vegetal remanescente na área urbana se apresenta frágil e as 

matas ciliares dos córregos com pouca ou nenhuma vegetação devido à 

canalização.  

 

 
Fig. 30 – localização de áreas para parques urbanos solicitados pela AMMAI 

Fonte: AMMAI, 2022. 
 

Como em quase todas as cidades médias, a pressão pela abertura de novos 

loteamentos faz com que áreas sejam demarcadas antes mesmo da aprovação dos 

projetos, o que faz com que ocorram ocupações inadequadas, desmatamentos, 

alagamentos, erosões, despejo de efluentes, etc. sem o controle da municipalidade. 

Observa-se que a distribuição das áreas verdes remanescentes e a serem 

implantadas no perímetro urbano ficará equidistante em relação aos bairros mais 

populosos e próximo aos bairros com media densidade, o que pode ser importante 

para o desenvolvimento sustentável dessas regiões. 
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Fig. 29 – Mapa principais áreas verdes e córregos na malha urbana. 

Elaboração: David Finotti, 2022. 
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O Córrego Agua suja está canalizado no trecho até rua Cachoeira Dourada, o 

Córrego Buriti até a Avenida Valter Barra e o Córrego Trindade até a Avenida João 

Paulo Segundo. 

 

     
Fotos 10 e 11 – córregos das Pombas e Ribeirão Trindade canalizados. 

Fonte: Maria Ester, 2021. 
 

O município informa o número de 32 praças a serem urbanizadas, entretanto 

a falta do cadastro atualizado sobre os loteamentos torna a informação 

inconsistente. Mesmo com isso a agencia de Meio ambiente está elaborando um 

mapa de fragilidades ambientais e identificou 11 (onze) áreas prováveis para 

implantação de parque urbano, conforme figura 30. As áreas podem ser 

identificadas como sendo de interesse de preservação em função da biodiversidade 

existente, tanto no perímetro urbano, quanto na área de expansão, o que pode abrir 

caminhos para pesquisas junto às universidades locais sobre a ocorrência de 

espécies de fauna na área urbana e sua perfeita adaptação. 

Com relação Arborização urbana, mesmo com lei publicada em 2019, não 

encontramos a execução de um projeto específico, mesmo porque a referida lei nº 

4.988/2019 possui apenas 7 artigos que indicam ação de distribuição de espécies, 

ações educativas e lista objetivos, sem indicar o modo de efetividade ou de sua 

aplicação. Com isso a leitura da tipologia de arborização demonstrou o uso de 

espécies variadas como o Ipê Rosa, Ipê Amarelo, Ipê Branco, Pata de vaca, Escova 
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de garrafa, Palmeiras variadas, etc., indicando o plantio pela população. O Oiti pode 

ter sido usado como espécie para arborização urbana pois é o vegetal mais 

encontrado plantado nas vias públicas. 

 

   
Fotos 12 e 13 – Oitis plantados em vias públicas. 

Fonte: Maria Ester, 2022. 
 

Existe um projeto (ano de 2018) para viveiro a ser executado no Parque 

Municipal Mauro Borges, prevendo a elaboração de Plano de Manejo para o local. 

Em pesquisa elaborada, encontramos o registro de 07 (sete) áreas de preservação 

denominadas Bosque, criadas pelo Plano Diretor de 2006 e que não foram 

decretadas ou, que não foram implementadas no município, conforme Tabela 4: 

 

 
Tabela 04 – Relação de áreas de preservação citadas no PD 2006. 

Fonte: Campelo, 2019. 
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O Rio Paranaíba é um elemento que demarca uma posição na paisagem 

urbana em Itumbiara, entretanto observamos que a cidade “ocorre” como se 

estivesse de “costas” para as águas. A bacia do Paranaíba sempre foi utilizada 

como manancial para construção de usinas hidrelétricas, no caso, a de Furnas 

encontra-se no município de Itumbiara. O Rio forma uma espécie de lago no 

perímetro urbano da região central, margeado pela Avenida Beira Rio e alguns 

equipamentos de lazer. 

 

 
Foto 14 – Vista oeste para o Rio Paranaíba com Avenida Beira Rio. 

Fonte: Maria Ester, 2021. 
 
 O diagnóstico do Plano Diretor de 2006 indicou a necessidade de 

revitalização da orla e o tratamento das águas que banham o município em seu 

perímetro urbano. Um projeto para revitalização para a orla do Paranaíba foi 

executado em parte com a construção de marcos na paisagem como a Torre do 

Farol (2015), praça e Palácio das águas (2009) e o largo dos jatos (inaugurado em 

2009).  
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Fig. 30 e 31 – Imagens da Orla com marcos na paisagem. 

Fonte: nilsonfreirenews.blogspot.com, 2022 

 

7.3 - Drenagem e Resíduos urbanos 

Em função da própria geografia urbana, a drenagem natural encaminha as águas 

pluviais para o Rio Paranaíba e seu afluente principal, o Ribeirão Trindade e o 

conjunto de córregos que o formam, recebem o maior volume de água.  

 

 
Fig. 32 – Mapa de Ipsometria 

Fonte: Plano de Mobilidade Urbana de Itumbiara, 2020 
 

Os principais pontos de alagamento na área urbana identificados estão 

localizados na Av Afonso Pena, Av Beira Rio, Rua Amaro Leite, Rua João Ribeiro 

Filho. Identificamos também um ponto importante de alagamento natural na Avenida 

Modesto de Carvalho, próximo ao bairro Conj., Hab. Dionária R., local que deve ser 

protegido de ocupação para colaborar com a drenagem natural. 
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O Serviço de coleta de lixo no município segue o modelo de contratação de 

empresa terceirizada e está sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Ação 

urbana. A Secretaria está organizada nas Coordenadorias de administração do 

Aterro sanitário, da limpeza urbana (varrição, capina, destinação e fiscalização da 

limpeza) e da supervisão do cemitério público. No início da atual gestão a Secretaria 

iniciou a implantação do sistema de eco pontos pela cidade, com o objetivo de 

recolher entulho e galhos de árvores.  

Após a publicação do Plano Diretor atual, em 2007, surgiu a primeira 

organização de catadores de lixo, a Estação Reciclar, com o objetivo de implementar 

projeto de coleta seletiva na cidade. A associação se localiza na Rua Rita D. Borges, 

no setor Dona Marolina e congrega cerca de 60 catadores que atendem empresas 

privadas e consegue abranger alguns bairros da cidade. Não existe programa 

municipal que abrace projeto de coleta seletiva em andamento. O que encontramos 

é o processo de contratação do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos 

Sólidos - PMGIRS, em parceria com o Instituto Federal de Goiás, uma vez que o 

atual aterro está com sua capacidade de receber resíduos limitada a agosto de 

2022.  

Com o crescimento da cidade nos últimos dez anos as condições do aterro se 

tornaram inadequadas, chegando a ser denominado lixão pela falta de gestão do 

serviço no local. Os dados são de cerca de 84,2 toneladas de resíduos sólidos 

depositadas diariamente no aterro sanitário (SNIS,2016) que fica localizado às 

margens da BR 452, a noroeste do centro da cidade. Dentre os resíduos, o da 

construção civil chega a ser de 44 caçambas/dia (dados de 2017).  

Uma das características que observamos em levantamento na cidade foi a 

presença de containers no apoio das obras particulares (Foto 16). Não há regulação 

sobre a presença desses objetos nas vias e eles se tornaram elementos de grande 

incômodo nas áreas onde existe ocupação consolidada. O descarte de lixo nas 

rodovias também é sinal da falta de projeto de educação ambiental relacionado às 

propostas de implantação de eco pontos. 
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Foto 15 – Lixo às margens de vias e Foto 16 – Contêiner de particulares. 

Fonte: Gerson Neto e Maria Ester, 2021. 

 

A má gestão ao longo de décadas, que coloca em risco as condições 

ambientais do local e das pessoas envolvidas no trabalho, levou o município a ter 

que responder em 2015 ação movida pelo Ministério Público exigindo dos 

prestadores de serviço de saúde privado e municipal a destinação e tratamento 

correto de seus resíduos. Nas informações que obtivemos, atualmente, o município 

destina os resíduos de saúde a uma empresa terceirizada (Ministério Público de 

Goiás, 2016). Pelas imagens levantadas é possível concluir que a localização do 

aterro atual não comporta mais a demanda do município. 

 

     
Fig. 33 – imagem do aterro sanitário em 2011. Fig. 34 – aterro em 2016. 

Fonte:  Maria Ester, 2022. 
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Fig. 35 – imagem do aterro sanitário em 2021 

Fonte: Maria Ester, 2022. 
 

Dentre as ações do município que envolvem a limpeza urbana e gestão de 

resíduos, publicadas pela municipalidade estão: 

 Coleta regular de resíduos: coleta normal dos resíduos domésticos, de 

estabelecimentos comerciais e de outros locais públicos como feiras, 

mercados, escolas, entre outras; 

 Varrição de vias públicas e logradouros e remoção dos resíduos resultantes; 

 Raspagem (remoção de areias de sarjetas); 

 Limpeza de praças e jardins, incluindo a limpeza de monumentos, escadarias 

abrigos, e remoção dos resíduos resultantes; 

 Remoção de entulhos de construção, dependendo da qualidade e da origem; 

 Remoção de animais mortos; 

 Remoção de veículos e móveis abandonados; 

 Limpeza de terrenos baldios: retirada do excesso de mato e de materiais 

abandonados, que possam trazer riscos à saúde pública; 

 Limpeza de galerias de drenagem de águas pluviais e bocas de lobos, e 

remoção dos resíduos coletados; 

 Limpeza de canais e córregos; 

 Capinação e roçagem de vias e logradouros públicos. 
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7.4 - Mobilidade 

 

Itumbiara é uma cidade que não foge à regra de sofrer com os problemas 

causados pelo crescimento urbano em descompasso e ausência de políticas 

públicas de mobilidade e acessibilidade efetivas.  A cidade nasceu no marco 

portuário (um porto de balsa), ou seja, um marco de mobilidade e conexão entre 

territórios do país. Com o tempo, a proximidade com a principal via de ligação 

norte/sul do país, a BR153, consolidou a cidade e fez com que seu crescimento 

caminhasse na direção desta. Assim os principais acessos de veículos ao núcleo 

urbano estão na BR153, considerada no Plano Diretor de 2006 como via Regional 

de Transição. A BR153 atravessa o perímetro urbano em aproximadamente 7,0 km 

e o primeiro acesso a norte (sentido GO-MG) liga a cidade pela Avenida Dr. Celso 

Maeda, importante via arterial. Na altura da Avenida Afonso Pena, a passagem sob 

um viaduto faz a ligação leste/oeste da cidade, pela Avenida Castelo Branco que, 

por sua vez, liga à GO 309, em direção à Buriti Alegre.  

A estruturação viária de Itumbiara seguiu o curso de seu desenvolvimento sem 

considerar planos de mobilidade nos últimos dez anos ou a contiguidade entre novos 

parcelamentos. Esta característica (falta de contiguidade) é visível na região central 

da cidade e na própria configuração espacial delineada em mapa (Fig. 36).  

Um segundo viaduto na altura da Avenida Honor Franco da Silva, região sul 

da cidade, faz um acesso direto da BR com a Avenida Beira-Rio. As condições de 

trafegabilidade nas regiões urbanas cortadas pela BR-153 são similares à de 

cidades de grande porte pelo volume de tráfego e ausência de planos locais de 

controle e segurança das populações residentes. A BR-452 que faz ligação com o 

município de Santa Helena também marca um importante acesso na região noroeste 

da cidade, pela Avenida Modesto de Carvalho (antes GO 309). 
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Fig. 36 – Mapa de Estrutura viária básica. 
Fonte: David Finotti, 2021. 
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De acordo com levantamento feito pela empresa Transmob Engenharia, em 

trabalho elaborado para Plano de Mobilidade em 2019, 60,27% das vias na área 

urbana possuem calçadas que variam de 1,00 a 3,00 metros de largura. 

Considerando os padrões atuais de acessibilidade apontado na NBR9050, o 

município apresenta poucas soluções e investimento no tema. 

 

   

Fotos 17, 18 e 19 – Calçadas na região central. 
Fonte: Maria Ester, 2021. 

 

O índice de caminhabilidade é baixo, considerando os indicadores iCam – 

segurança, atração, largura, pavimentação, uso noturno, travessia, sombra, coleta 

de lixo, dentre outros. Assim como na grande maioria das cidades brasileiras, a 

construção e manutenção das calçadas passa pela responsabilidade dos 

proprietários do terrenos adjacentes, o que dificulta a padronização e consequente, 

maior acessibilidade para pessoas com deficiência.  

Em 2010 a câmara municipal de Itumbiara aprovou a Lei nº 3981 de 14 de 

julho, autorizando o poder público a construir ou reformar calçadas em áreas 

especiais de interesse social e outras áreas de interesse criadas pelo plano diretor 

de 2006, entretanto não encontramos nos bairros assim designados, obras relativas 

ao descrito na lei. Mesmo com a Secretaria Municipal de Obras tendo como 

finalidade a “...construção, pavimentação, manutenção e conservação de estradas, 
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caminhos municipais e VIAS URBANAS”, as calçadas não recebem investimento 

para dar condições aos pedestres de uma caminhada segura e confortável. 

O Terminal Rodoviário de Itumbiara localiza-se na região central, na Avenida 

Pres. Tancredo de Almeida Neves c/ Av. Oswaldo Cruz, setor Rodoviário e recebe 

linhas de ônibus vindas e com destino direto principalmente a São Paulo, Minas 

Gerais e Distrito Federal, além das principais cidades goianas com 12 (doze) 

empresas de transporte rodoviário operando atualmente. Considerando o período da 

pandemia (desde março de 2020) não há informações atualizadas sobre o número 

de passageiros que passam diariamente pelo terminal. 

O transporte coletivo em Itumbiara possui 4 linhas que circulam de segunda a 

sexta e duas linhas aos sábados e domingos, cobrindo rotas saindo dos bairros 

Dionária Rocha, passando pelo centro, rodoviária, hospital regional até o ponto final 

no bairro Ulisses Guimarães, e percorrendo os principais bairros na outras linhas. As 

rotas e linhas podem ser acessadas pelo site da prefeitura em arquivo de texto “pdf” 

disponibilizado. O estudo elaborado para o plano de mobilidade (no momento 

arquivado), demonstrou que a localização das indústrias gerou os principais polos 

geradores de viagem: 

 

 

Fig. 37 – Mapa de Polos Geradores de Viagem. 
Fonte: Transmob, 2019. 
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 Os deslocamentos em Itumbiara se dão 43,09% para o trabalho e 21,96% 

para estudos, sendo que o tempo médio de deslocamento é de 18’12” minutos, 

considerado demorado para o porte do município. Itumbiara possui 84.603 veículos, 

sendo 38.598 automóveis particulares. O estudo apresenta também o número de 

23.750 bicicletas. Esses números indicam a necessidade urgente de efetivação do 

plano de mobilidade, frente, principalmente, às expectativas de expansão de áreas 

urbanizadas no município. 

O levantamento das condições de mobilidade em Itumbiara apresenta a 

cidade com pouca iniciativa para melhorar as condições de acesso da população 

aos pontos/logradouros atratores de fluxos e de uso público. As condições relativas 

à acessibilidade dos espaços e dos edifícios de uso público vão sendo resolvidas na 

urgência das demandas, principalmente por pressão de instituições de fiscalização. 

Com isso todos os elementos que compõem a estrutura de um sistema de 

mobilidade devem ainda ser elaborados, como melhoria das calçadas, passeios, 

áreas de rebaixamento de meios fios, pisos táteis, ciclovias, ciclorotas, sinalização 

horizontal e vertical de trânsito (todos com atenção às pessoas com deficiência). 

Itumbiara possui o Aeroporto denominado Francisco Vilela do Amaral, situado na 

Avenida Itumbiara, 1391, região Sul da cidade. O aeroporto foi construído por 

Furnas em 1975 e cedido ao município. Possui pista de 1.750 metros de extensão e 

30 metros de largura e é utilizado apenas para aviões de pequeno porte distante 

cerca de 1.000 (mil) metros do Rio Paranaíba. Ocupa uma área de cerca de 15 

alqueires numa região muito valorizada da cidade, o que demanda um controle 

especial da área de seu entorno. 

 

 
Fig. 38 – Imagem do Aeroporto de Itumbiara. 

Fonte: Wikipédia, 2022. 
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8. Avaliação do Plano Diretor – Lei complementar nº 73 de 11 de outubro de 2006 

 

O atual plano diretor possui 95 artigos e foi apresentado com oito mapas (mapa 

1 – MACROZONEAMENTO; mapa 2 – MACROZONA URBANA; mapa 3 -  

HIERARQUIA DAS VIAS; mapa 4 – DENSIFICAÇÃO; mapa 5 – USO DO SOLO; 

mapa 6 – PLANO VERDE; mapa 7 – AREAS ESPECIAIS; mapa 9 – AREAS 

ESPECIAIS DE INTERESSE SOCIAL) e dois quadros definindo o controle de 

localização das atividades econômicas e parâmetros urbanísticos. A estrutura do 

plano possui o seguinte conteúdo: 

TÍTULO I - DA POLÍTICA URBANA 

Capítulo I - DOS PRINCÍPIOS E OBJETIVOS 

TÍTULO II - DAS ESTRATÉGIAS 

Capítulo I - DO ORDENAMENTO FÍSICO TERRITORIAL 

Capítulo III - DA MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE 

 Seção I - Da Hierarquia da Malha Viária 

 Seção II - Da Requalificação Viária 

 Seção III - Melhoria da Acessibilidade 

 Seção IV - Do Controle da Movimentação de Cargas 

Capítulo IV - DO MEIO AMBIENTE 

Capítulo V - DO DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO 

Capítulo VI - DO DESENVOLVIMENTO SÓCIO CULTURAL 

Capítulo VII - DA GESTÃO PÚBLICA 

 Seção I - Da Implantação, Monitoramento e Avaliação do Plano Diretor Participativo 

TÍTULO III - DO MODELO ESPACIAL 

Capítulo I - DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 

 Seção I - Do Macrozoneamento 

Capítulo II - DOS INSTRUMENTOS DE CONTROLE E REGULAÇÃO DO SOLO 

 Seção I - Das Normas de Uso e Ocupação do Solo 

Subseção I - Da Instalação dos Usos Não Residenciais na Macrozona Urbana 

 Seção II - Do Monitoramento da Densificação 

 Seção IV - Das Prescrições Urbanísticas Adicionais 

 Seção IV - Do Parcelamento do Solo 

 Seção V - Dos Projetos Especiais de Empreendimentos de Impacto 

 Seção VI - Das Áreas Especiais 

 Seção VII - Dos instrumentos de gestão urbana 

TÍTULO IV - DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 

 Seção I - Do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano 

 Seção II - Da gestão democrática 

 Seção III - Da Articulação Com Outras Instâncias de Governo 

TÍTULO V - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 
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Quando da elaboração do plano Diretor de 2006, Itumbiara já possuía plano 

diretor instituído pela Lei nº 437/78, denominado Plano Diretor de Desenvolvimento 

Integrado de Itumbiara – Loteamento e Zoneamento, entretanto o processo que se 

desenvolveu não foi de revisão da lei de 1978, mas sim a elaboração de um novo 

plano. 

A elaboração se deu por contratação de empresa especializada e todos os 

documentos foram disponibilizados para análise. Vale ressaltar que o processo atual 

trata-se de REVISÃO, mantendo a estrutura principal do plano, considerada 

adequada face as diretrizes do Estatuto da Cidade. 

Considera-se estrutura principal os eixos estratégicos de desenvolvimento 

que estabelecem 6 (seis) pontos a serem elaborados na revisão: 

I - Ordenamento Físico Territorial; 

II - Mobilidade e Acessibilidade; 

III - Meio Ambiente; 

IV - Desenvolvimento Socioeconômico; 

V - Desenvolvimento Sócio Cultural; 

VI - Gestão Pública. 

Alguns dos principais programas e diretrizes do atual plano diretor foram 

destacadas no Título I, como sendo: 

 

Capitulo I – Do ordenamento físico territorial - diretrizes 

I - Definição de um macrozoneamento para o Município de Itumbiara que 
corresponda a uma divisão em unidades territoriais que expressem o destino que se 
pretende dar a cada uma delas. 
 
II - Garantir o tecido urbano de Itumbiara mais compacto reduzindo a dispersão 
urbana, promovendo a ocupação dos vazios urbanos: lotes e ou glebas, 
compatibilizando-o com a infraestrutura instalada em bases sustentáveis. 
 
III - Assegurar o direito à moradia a todos os cidadãos, com habitações dignas, 
dotadas de infraestrutura e integradas à malha urbana consolidada. 
 
IV - Estabelecer normas específicas para projetos públicos e privados de grande 
porte e impacto significativo no tecido urbano. 
 
V - Promover a integração à estrutura da cidade áreas especiais, inseridas no tecido 

urbano aproveitando as melhorias já implantadas e ou eliminando a precariedade da 

infra e super-estrutura. 
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Capítulo III - DA MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE  

Artigo 15º 

Parágrafo único. A melhoria da acessibilidade viabilizar-se-á através das seguintes 

programas, projetos e ações: 

I - adequar os espaços públicos integrantes da rede viária, quanto à melhoria das 

calçadas, arborização, iluminação, sinalização, visando à qualidade da paisagem 

urbana e melhoria da acessibilidade às pessoas portadoras de necessidades 

especiais; 

II - adequar à legislação urbanística e de edificações às Normas Brasileiras correlatas 

à acessibilidade de pessoas portadoras de necessidades especiais; 

III - estabelecer na Lei de uso do solo a necessidade de reservar, em edifícios de uso 

público, vagas para estacionamento de veículos de portadores de necessidades 

especiais; 

IV - Implantar um programa de adequação progressiva do sistema de transporte 

coletivo, para garantir a acessibilidade aos portadores de necessidades especiais; 

V - Conceber e implantar um programa de educação e divulgação comunitária, para 

a integração das pessoas portadoras de necessidades especiais na mobilidade 

urbana. 

Art. 16º. O controle da movimentação de cargas da macrozona urbana viabilizar-se-á 

com as seguintes ações: 

I - criar Centro de Transferência de Carga, em área lindeira à BR - 452, e 

desenvolver mecanismos necessários para a logística de distribuição e segurança; 

II - implantar o uso e ocupação o solo, segundo os parâmetros fixados para 

implantação de atividades econômicas previsto no artigo 46, desta Lei; 

III - compatibilizar a distribuição de carga com as demais atividades e usos urbanos 

considerando a frequência do transporte, horário e locais de carga e descarga; 

IV - proibir a movimentação de cargas através de veículos pesados emissores de 

ruídos e poluentes pela malha urbana coletora e local; 

V - definir nos acessos urbanos parâmetros de monitoramento da distribuição de carga 

na Macrozona urbana; 

Capítulo V – DO MEIO AMBIENTE  

Art. 19º. Constituem a Estratégia do Meio ambiente: 
 
I - Programa de Recuperação dos Recursos Hídricos, que propõe constituir uma 
política global de gerenciamento dos recursos hídricos do Município; 
 
II - Programa de recuperação da cobertura vegetal nativa do Município, que propõe 
ações no sentido de incentivar o aumento dos índices de cobertura de vegetação 
nativa, através da manutenção de fragmentos de vegetação nativa remanescentes, de 
reflorestamentos e instalação de Unidades de Conservação - Ucs, em especial 
RPPNs, no território municipal; 
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III - Programa de implantação de Parques Urbanos Lineares, que propõe ações no 
sentido de incentivar o aumento dos índices de cobertura vegetal nativa, de 
permeabilidade e melhorar a situação sanitária e ambiental, ampliando os locais 
recuperados ambientalmente e propícios ao lazer; 
 
IV - Programa de melhoria da qualidade e ampliação do abastecimento de água 
tratada, que visa minimizar o processo de degradação ambiental na bacia hidrográfica 
do Ribeirão Santa Maria e melhorar a qualidade da água oferecida à população, bem 
como ampliar o universo de usuários do sistema; 
 
V - Programa de gestão de esgotamento sanitário, que propõe ações no sentido de 
melhorar os índices de esgotamento sanitário, com diminuição da poluição e 
degradação ambiental, e ampliar o universo de usuários do sistema, incorporando a 
parcela da população que utiliza fossas sépticas e negras; 
 
VI - Programa de macrodrenagem urbana, que privilegie mais intervenções de caráter 
ambiental e preventivo de obras de engenharia, em especial ao longo dos cursos 
d`água e nas áreas passíveis de alagamentos. 
 
VII - Programa de gestão dos resíduos sólidos urbanos, que tem a finalidade de 
melhorar os índices de limpeza urbana, diminuir o risco de poluição, degradação 
ambiental e proliferação de doenças provocadas pelo lixo hospitalar, aumentara 
eficiência do lixo industrial e seu manejo adequado para o aterro sanitário e diminuir o 
volume de entulho gerados pela construção civil, aumentando a reciclagem dos 
mesmos e eficiência de seu manejo; 
 
VIII - Programa de diminuição da Impermeabilização do solo da Macrozona Urbana, 
que visa incentivar e fiscalizar os índices de impermeabilização no processo de uso e 
ocupação do solo na macrozona urbana, de modo a favorecer a recarga do lençol 
freático e evitar pontos críticos de alagamentos na malha urbana; 
 
IX - Programa de exploração de minerais industriais, que propõe ações visando obter 
maior controle destas atividades para a construção civil no município, sobretudo a 
exploração mineral de areia lavada no Rio Paranaíba; 
 
X - Programa de atividades agroindustriais, que visa apoiar, incentivar a articulação 
com os órgãos do Estado, encarregados de fiscalizar as atividades agroindustriais; 
 
XI - Programa de extrativismo vegetal, que propõe ações do controle das atividades de 
extrativismo natural vegetal, especialmente das carvoarias, objetivando amenizar os 
índices de poluição e degradação ambiental; 
 
XII - Programa de prevenção e controle da poluição do ar, sonora e visual, que visa 
melhorar a fiscalização e o controle dos pontos críticos da poluição do ar, sonora e 
visual, sobretudo, emissões veiculares, melhorando a qualidade ambiental e de vida 
de seus cidadãos; 
 
XIII - Programa de Educação Ambiental, que visa à conscientização e educação da 
população sobre a importância de compatibilizar as questões econômicas, ambientais 
e sociais para se ter uma população mais consciente sobre a importância de 
desenvolver atividades econômicas a luz da sustentabilidade compatibilizando a 
geração de riqueza coma conservação ambiental. 
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Capítulo VII - DA GESTÃO PÚBLICA 
 
Art. 24º. Constituem ações de implantação, monitoramento e avaliação do Plano 
Diretor Participativo: 
 
I - reestruturar e equipar o Órgão de Planejamento Municipal dotando-o de recursos 
humanos especializados nas áreas de planejamento, urbanismo, meio ambiente e 
gestão; 
 
II - implantar um Sistema de Informações Municipais para subsidiar a gestão do 
desenvolvimento urbano; 
 
III - conceber e implantar um Cadastro Técnico Multifinalitário; 
 
IV - criar mecanismos de implantação e gestão dos Instrumentos de Política Urbana 
previstos no Plano Diretor Participativo; 
 
V - conceber e implantar Programa Municipal de Regularização Fundiária Sustentável, 
visando concomitantemente, a urbanização e a regularização de áreas e ou 
loteamentos irregulares; 
 
VI - atualizar a Legislação Urbanística Complementar, conforme os critérios e 
parâmetros definidos no Plano Diretor Participativo. 

 

Quanto às diretrizes de ordenamento territorial, consideramos que o 

macrozoneamento proposto poderá ser alterado na revisão, considerando a 

dinâmica de crescimento da cidade nos últimos 16 anos, especificando áreas 

especiais para indústrias, unidades de conservação, áreas no entorno das rodovias 

e extinguindo a proposta de área de interesse turístico, por exemplo. 

As diretrizes de mobilidade também deverão ser incrementadas para o cenário 

atual e considerando que não houve implementação de plano de mobilidade.  

Os programas propostos para o meio ambiente foram reformulados e 

atualizados conforme demanda trazida pela pasta, principalmente no que se refere à 

instituição de parques urbanos ambientais. Dos 13 programas apresentados no 

plano de 2006, pouco se efetivou como política pública, devendo dar atenção 

especial ao programa de educação ambiental. 

Para a gestão urbana os programas também foram pouco ou nada 

implementados, devendo esta revisão complementar em muitos aspectos a estrutura 

ideal para o poder executivo. 
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7.1 – Do zoneamento - A proposta para o zoneamento do município está 

expressa no Título II do plano: 

Capítulo I - DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 
 
Art. 28º. O Macrozoneamento, constante no Mapa 01, anexo I, integrante desta Lei, 
divide o Território do Município de Itumbiara em 10 Macrozonas: 
 
I - Macrozona do Rio Bom Jesus; 
II - Macrozona do Ribeirão Campo Grande; 
III - Macrozona do Ribeirão Campanha: 
IV - Macrozona do Rio Meia Ponte; 
V - Macrozona da Serra do Azarias; 

I - Zona da Chapada da Serra do Azarias; 
II - Zona das Encostas da Serra do Azarias. 

VI - Macrozona do Rio Paranaíba; 
I - Zona do Rio Paranaíba, e Lago de Cachoeira Dourada; 
II - Zona do Ribeirão Trindade. 

VII - Macrozona do Ribeirão Santa Maria; 
VIII - Macrozona da Serra do Salitre; 

I - Zona da Chapada da Serra do Salitre; 
II - Zona das Encostas da Serra do Salitre.  

IX - Macrozona do Lago de Furnas; 
I - Zona de Produção Sustentável; 
II - Área Especial Interesse Turístico; 
III - Zona da Serra da Queixada/Barranca.  

X - Macrozona Urbana.  
I - áreas Predominantemente Residenciais; 
II - áreas Destinadas ao Desenvolvimento das Atividades Econômicas 

caracterizadas: pelo uso comercial, que se destina à venda de produtos; de serviços 
que se destina a prestar serviços à população, quer seja de atividade pública ou 
privada e de uso industrial destinada à produção de bens industrializados. 
 

III - Áreas de Proteção do Ambiente Natural - destinada à preservação e 
conservação dos recursos naturais no meio urbano, como margens dos cursos de 
água, áreas alagadiças, remanescentes de cobertura vegetal de interesse de 
preservação, destinadas preferencialmente para parques, bosques, lagos, nascentes e 
similares com restrições quanto aos usos que provoquem incomodidades ambientais. 
A definição da Macrozona é representada pelo perímetro Urbano, descrito em Lei 
Específica. 

 

O modelo de zoneamento proposto para a zona rural acompanha o desenho das 

principais bacias hidrográficas que abrangem o município, o que configura modelo 

adequado para o ordenamento territorial e podemos manter as características de 

proteção das áreas verdes propostas no plano de 2006. Observa-se a inserção de 

uma área especial de interesse turístico no subitem II do inciso IX do artigo 28 e que 

deve ser melhor analisado. 
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Em 2019 a Lei nº 4935 de 25 de fevereiro, instituiu as Áreas Especiais de 

Interesse Turístico que procurou legalizar áreas de ocupação de chácaras em áreas 

com paisagem atrativas para o setor imobiliário, entretanto uma contestação judicial 

tornou a lei sem efeito. Ao longo dos anos após a aprovação do plano de 2006, 

outras áreas foram ocupadas para a formação de conjuntos de sítios de recreio, 

principalmente nas margens do Rio Paranaíba, gerando uma demanda inesperada 

para a gestão e que pode causar impacto sobre o orçamento público, poluição 

ambiental, especialmente a partir dos riscos de lançamento de esgotos sanitários e 

resíduos sólidos sem controle. 

 

 
Foto 20 – rodovia GO 390 e Fig. 39 – Mapa de Zoneamento do Plano Diretor de 2006 

Fonte: Prefeitura de Itumbiara, 2021. 
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 A macrozona urbana, por sua vez, recebeu tratamento que a dividiu em três 

principais categorias de uso (residenciais, de atividade econômica e de proteção 

ambiental). Para a época em que foram delineadas, as áreas estão adequadas, 

entretanto atualmente com o crescimento populacional e a inserção de 

equipamentos como universidades e implementação de áreas de habitação popular, 

requerem maior especificação e definição dos usos a serem praticados na cidade. 

 Para aprovar a instalação dos usos na macrozona urbana o Plano Diretor de 

2006 estabeleceu parâmetros de natureza e nível de incomodidade, que foram 

discriminados no decreto nº 1.541/2009: Art. 1º - Fica instituído o Quadro de listagem de 

Atividades Incomodas de usos não residenciais na Macrozona Urbana, nos termos dos 

artigos 40, 41, 46, 47, 48 e 49 da Lei Complementar no 073/2006.  

 São 5 (cinco) níveis de incomodidade que devem obter informação de uso do 

solo emitido pela Secretaria de Planejamento, para a instalação de comercio, 

prestação de serviços, lazer, cultura, esportes, uso institucional, religioso, de saúde, 

educação, serviços de transporte e indústria.  

 

  
 

Fig. 40 – Mapa de uso do solo do PD de 2006. 
Fonte: Prefeitura de Itumbiara, 2021. 
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Para a regulação do uso do solo e estabelecimento dos índices urbanísticos, o 

Plano de 2006 estabeleceu seis grupos de instrumentos, descritos no artigo 42. No 

artigo 53 estão descritas as regras de controle de densidade: 

 
Art. 42º O controle e a regulação do território dar-se-ão através dos seguintes 
instrumentos urbanísticos de intervenção no solo: 
 
I - Normas de uso e ocupação do solo; 
II - Monitoramento da Densificação; 

I - Áreas de adensamento; 
II - Regime volumétrico; 
III - Recuos para ajardinamento e viário; 
IV - Garagens e estacionamentos. 

III - Parcelamento do Solo; 
IV - Projetos Especiais de Impacto no Tecido Urbano; 
V - Áreas Especiais; 

I - Áreas Especiais de Interesse Econômico; 
II - Áreas Especiais de Interesse Urbanístico; 
III - Áreas Especiais de Interesse Ambiental e Cultural; 
IV - Áreas Especiais de Interesse Social - AEIS; 
V - Áreas Especiais de Interesse Estratégico.  

VI - Instrumentos de Gestão Urbana. 
I - Fundo de Urbanização; 
II - Solo Criado; 
IV - IPTU Progressivo – ART. 81º; 
V - Consórcio Imobiliário.  
 

Art. 53º. Com o objetivo de tornar a Macrozona Urbana mais compacta estabeleceu-
se três tipos de Áreas quanto a sua densificação, definidas no Mapa 04, anexo I, 
integrante desta Lei, assim classificadas: 
 
I - Área de Adensamento Básico 
II - Área Adensável – 1 
III - Área Adensável – 2 
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Fig. 41 – Mapa de densificação do PD de 2006. 

Fonte: Prefeitura de Itumbiara, 2021. 

 

Como em centenas de cidades médias brasileiras, os instrumentos urbanísticos 

não foram ferramentas de planejamento e que puderam organizar a distribuição das 

atividades na cidade de maneira equilibrada. Conforme observamos em 

levantamento elaborado nas visitas à cidade, áreas impróprias permanecem sendo 

ocupadas nas margens dos rios, a verticalização já desponta na avenida beira rio 

com lançamento de edifícios de mais de 30 pavimentos, desconsiderando as 

propostas de área verde e de lazer no local, as indústrias buscam terrenos na zona 

rural próximo à BR153 e o mais preocupante, a construção de casas geminadas em 

lotes mínimos que precarizam ainda mais as propostas de moradia popular, 

respaldadas pela lei de parcelamento aprovada no ano de 2007.  

 

8.1 - A Lei de parcelamento – A Lei Complementar nº 076 de 15 de março de 

2007 é composta por 106 artigos e não identificamos documentos denominados 

Anexos a mesma. 
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 Das disposições preliminares, a lei define os parâmetros de loteamento, 

desmembramento, remembramento, reparcelamento e desdobro como 

possibilidades de parcelamento a serem aprovados no município e que podem ter 

destinação convencional, de interesse social ou destinados à construção de moradia 

popular. Os parâmetros para os lotes são adequados sendo o lote convencional de 

360,00m² com frente de 12,00m e os de interesse social e moradia popular de 

250,00m² e frente mínima de 10,00m. Entretanto a permissão do desdobro dos lotes 

fez com que surgissem conjuntos de casas com frente de 5,00 em lotes de 

125,00m², gerando desconforto enorme tanto para os moradores que adquiriram 

esses imóveis quanto aos gestores que passaram a receber centenas de 

reclamações sobre a convivência em ambiente tão precário. 

 Os requisitos gerais da lei são adequados quanto ao percentual de áreas 

verdes e públicas, largura de vias e procedimentos de aprovação de projeto, 

entretanto há que se rever os requisitos descritos no Art. 90 ao Art. 94 referente ao 

desdobro de lotes. 

 As demais leis aprovadas após o último plano Diretor (ver tabela 03 no item 6) 

com relevância de ser ferramenta de planejamento, não trouxeram ganhos ao 

ambiente urbano e rural do município a ponto de melhorar a qualidade de vida da 

população. Um plano de mobilidade elaborado foi entregue em 2020 e com 

excelente material de levantamento e diagnóstico para ser aproveitado pela gestão. 
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IV - Conclusão 

  

Em 2006, no documento técnico apresentado como leitura do cenário 

municipal, apresentou o cenário desejado para o futuro da cidade, delineando eixos 

estratégicos para seu desenvolvimento e onde foram listados elementos que 

necessitavam de atenção especial da gestão como: a falta de uma política urbana 

articulada, descomprometimento com o controle urbanístico; comprometimento do 

tecido urbano; limitada participação municipal na promoção da economia e desafios 

para o planejamento e gestão urbana. A partir dos dados levantados, das reuniões 

comunitárias e da leitura do conjunto da legislação urbanística, consequência da 

aprovação do atual plano diretor, percebe-se que as demandas para 

desenvolvimento da cidade são as mesmas apontadas naquele ano e que poucas 

políticas públicas decorrentes das propostas do plano de 2006 foram executadas. 

Um dos principais conteúdos coletados para a análise do cenário urbano, 

rural e da gestão pública foram obtidos nas reuniões setoriais ocorridas no ano de 

2021 e 2022, com os títulos:   

 Desenvolvimento Econômico, Comercial, Industrial e Serviços; 

 Zoneamento de atividades com Impacto de Vizinhança; 

 Expansão urbana e novos loteamentos; 

 Cultura e estímulo à produção cultural; 

 Instituto Federal de Goiás – Campus Itumbiara; 

 Comunidade quilombola raízes do Congo; 

 Zoneamento e mobilidade urbana; 

 Parques Urbanos; 

Com debates sempre intensos, uma questão chamou atenção pela frequência 

com que apareceu nas falas dos presentes: a habitação, o acesso a moradia de 

qualidade e o tamanho dos lotes. Além dessa questão, a preocupação com a 

questão ambiental (de preservação) também se apresentou recorrente. Com isso 

dividimos a leitura do diagnóstico em 4 partes: Habitação, Meio ambiente, 

Mobilidade, Infraestrutura e Gestão Urbana, tentando abarcar tudo o que foi 

captado nas reuniões, visitas técnicas e audiência com a população. A seguir 

destacamos aspectos sobre Habitação e Meio Ambiente. 
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Habitação 

Uma das questões mais debatidas nos meses que passamos em contato com 

a gestão e a população, pelas mais diversas vias de encontro e diálogo, foi a 

questão habitacional. Tanto a gestão, quanto a população, reivindicam uma proposta 

para ampliar o acesso a moradia de qualidade e a custos acessíveis. Nos últimos 

anos a construção de habitações populares imprimiu na paisagem de Itumbiara um 

tipo de ocupação em que o formato de “desdobro” de terrenos, autorizou a 

construção de moradias consideradas precárias, devido ao lote mínimo (frente de 

5,00m) e ausência de afastamento entre as edificações. 

 

  
Foto 21 – Bairro Jardim Flamboyant e Fig. 42 – Vista aérea Jd. Flamboyant 

Fonte: Maria Ester, 2021. 

 

O argumento dos representantes do segmento da Construção civil é de que o 

lote menor torna o imóvel mais barato, fazendo com que pessoas de baixa renda 

tenham acesso à moradia. Ocorre que em entrevista com os moradores os relatos 

são de que foram “enganados” ao adquirir o imóvel e que a qualidade de todo 

espaço é muito ruim. 

Como analisado no item 7 do levantamento de dados, a Lei de parcelamento 

indica parâmetros adequados largura de ruas e tamanho de lotes, mas permite o 

desdobramento destes, o que precariza o espaço urbanos. Itumbiara também 

recebeu parte da demanda por moradia social em programas do Estado, mas não foi 

suficiente para atender a demanda.  

Outro fator que chama atenção é a informação sobre o alto valor dos aluguéis 

praticados no município. Com a instalação de Universidades e do Instituto Federal, 
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constata-se que profissionais, estudantes, servidores de carreira vieram se 

estabelecer na cidade e encontraram esse cenário de inflação dos alugueis. Soma-

se a esse grupo duas comunidades que possuem organização sociocultural 

especifica e que precisam ser contempladas em programa habitacional: são os 

Quilombola e a comunidade Romani (os ciganos). 

A comunidade Quilombola ocupa os distritos de Nilópolis, Almerindópolis a 

zona rural, configurando uma demanda urgente por políticas públicas de acesso à 

moradia. Mais especificamente na área urbana de Itumbiara, contabilizamos 92 

famílias da comunidade Córrego Inhambu e cerca de 106 famílias da comunidade 

Raízes do Congo que vivem em sua maioria de aluguel e são trabalhadores 

informais, domésticas, serventes e pedreiros. Para essa população todos os 

serviços urbanos são precários – escola, posto de saúde pública, transporte, 

trabalho, áreas públicas para lazer. Entretanto uma característica pode fazer a 

ligação que falta entre a cidade e a comunidade: são os grupos musicais e as festas 

que já se tornaram tradição e tem reconhecimento de utilidade pública municipal. 

A comunidade Romani, por sua vez, possui formas diferentes de se apropriar 

do espaço urbano. Estão na cidade há cerca de 30 anos e são de três famílias 

diferentes. São pessoas que vivem sob o estigma do preconceito que pretendem 

trabalhar para mudar esse cenário. Vivem nos bairros Cidade Jardim, Juca Arantes 

e na Avenida Celso Maeda. Criam galinhas, cultivam horta, trabalham com 

reciclagem, serviços gerais informais e nos lembram que não viveriam bem em 

apartamentos e que lotes podem ter qualquer dimensão.  A demanda de habitação 

para esse grupo é a mesma de qualquer comunidade que se multiplicou sem o apoio 

de políticas sociais que as abrigassem. 

 Como resultado da leitura comunitária é possível perceber como a carência e 

o alto custo da moradia em Itumbiara é diretamente proporcional à preocupação do 

segmento da Construção Civil com o preço da terra para seus investimentos. A 

quantidade de quadras e lotes vagos em praticamente todos os bairros da cidade 

expressam a ausência de política de habitação nos últimos anos. Mesmo com a 

existência de Conselho de Habitação não é possível obter dados seguros sobre o 

déficit habitacional e, independentemente do número, é visível que o acesso a 

habitação deve ser tomado como estratégia principal para o ordenamento territorial 

nesta revisão do Plano Diretor. 
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Meio ambiente 

A chegada de carro em Itumbiara pode acontecer por 4 acessos principais, o que 

inclui adentrar no Estado de Minas Gerais, passando pelo município de Araporã e 

atravessar o Rio Paranaíba na Ponte Afonso Pena chegando na Vila de Furnas. O 

Rio é o patrimônio ambiental mais importante na área urbana. No perímetro urbano 

a avenida Beira Rio emoldura uma espécie de lagoa na curva acentuada do Rio, 

entretanto percebemos como toda essa exuberância parece estar alheia do olhar do 

citadino.  

 

 
Foto 22 – Rio Paranaíba visto pela Avenida Beira Rio. 

Fonte: Maria Ester, 2021. 

 

 O plano de 2006 produziu um ótimo projeto de requalificação da avenida Beira 

Rio (chamada Projeto orla) mas que parece não ter surtido o efeito desejado de 

atrair a população para o uso do espaço e sentimos como que se a cidade se 

desenvolvesse “de costas” para esse lugar de paisagem tão rica. Alguns elementos 

do projeto foram executados mas sem a continuidade da obra e a falta manutenção 

das gestões subsequentes acabaram por fazer o ambiente da orla se restringir a 

poucos espaços de estar e um calçadão de caminhada. DE toda extensão do 
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perímetro banhado pelo Rio, cerca de 1,5 km poderia receber alguma requalificação 

e oferecer espaços de convivência com a paisagem do Rio. 

 A mancha urbana de Itumbiara num raio de 2,0 km da orla do Rio (seguindo 

em todas as direções) não oferece áreas verdes densas e com possibilidade de 

implantação de programas ambientais de maior impacto. Neste raio os dois córregos 

principais estão canalizados e com vias marginais (Avenida Trindade e Honor 

Franco da Silva) estreitas e muito próximas ao leito dos córregos.  

 Além disso o município, apesar do plano Diretor de 2006 apresentar 

programas relacionados a preservação, não decretou os parques previstos, o que 

gerou esse vazio de área verde. Os parques existentes são o Calçadão da Beira 

Rio, Parque Beija Flor e o Parque Mauro Borges, os dois últimos sem urbanização. 

As áreas verdes remanescentes no perímetro urbano, portanto, devem ser parte 

importante novamente de programas que incentivem a criação de parques urbanos. 

Foram propostas nas reuniões com a comunidade a instalação de 11 localidades 

para implantação de parques formando um sistema de áreas verdes livres, incluindo 

as áreas de preservação, interligando os espaços e observando os usos adequados 

para a implantação de cada projeto de parque em Itumbiara. 

 Já na zona rural um tema que foi amplamente debatido e que tem relação 

direta com as áreas verdes de preservação no município foi a ocupação das áreas 

de preservação do Rio Paranaíba na zona rural, por parcelamentos irregulares e 

destinados à sítios de recreio, ou como função de “segunda residência” de uma 

parte dos Itumbiarenses. Já existem mais de dez ocupações de loteamentos com 

lotes entre 500 e 1000 m² e a situação de sua regularização não deve depender do 

andamento da revisão do Plano Diretor, uma vez que foram implantados pela 

iniciativa de proprietários de glebas e sem a anuência da gestão pública. A 

argumentação dos proprietários foi de que a lei aprovada em 2006 abriu o 

precedente para a implantação de áreas especiais de interesse turísticos e assim 

foram parceladas, entretendo sem a finalidade especifica de turismo, mas de 

moradia, o que compromete a estrutura da gestão no fornecimento de serviços 

públicos. 

Com relação ao meio ambiente, alguns itens que merecem atenção especial na 

revisão do plano diretor são: 

 Necessidade de implantação de Plano de Arborização Urbana; 
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● Consolidação do Plano de Resíduos Sólidos; 

● Cuidado com a proteção das áreas de risco na zona rural; 

● Controle na ocupação e usos no manancial de abastecimento de água na 

bacia de Ribeirão Santa Maria; 

● Elaboração do Plano de Drenagem Urbana;  

● Ampliação da drenagem pluvial para os novos bairros instalados a norte e 

oeste da cidade. 

● Maior rigor na exigência de manutenção das áreas permeáveis nos lotes com 

regras para construção de caixas de recarga; 

● Ampliação do sistema de monitoramento pluviométrico e climatológico. 

● Implantação de Parques Urbanos e Unidades de Conservação Municipais; 

● Controle da ocupação da região da Estação de Tratamento de Esgotos. 

 

Sobre Mobilidade e Infraestrutura, encaminhamos relação de ações e programas 

a serem melhor debatidos e que foram apresentados na audiência de apresentação 

deste levantamento, sendo que alguns dos pontos levantados para o debate foram: 

 

Mobilidade urbana 

● Linhas de transporte estudantil para as Universidades; 

● Consolidação do sistema de transporte coletivo recém implantado; 

● Fortalecimento de modais alternativos de transporte para diminuir o uso do 

carro - ciclovias; 

● Evitar a liberação de novos loteamentos distantes das regiões centrais; 

● Melhoria na sinalização e segurança no entorno do Campus; 

● Implantação de rede cicloviária segura interligando todas as regiões da 

cidade; 

● Implantação de infraestrutura de acessibilidade; 

● Zoneamento de uso misto como regra de ocupação na cidade; 

● Política de integração entre os modais de transporte; 

● Estímulo à construção de bicicletários no comércio e prédios institucionais; 

● Controle da ocupação das ruas por conteiners e caçambas. 
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Infraestrutura urbana 

• Necessidade de expansão das áreas dedicadas a indústrias e 

empreendimentos de grande impacto; 

• Necessidade de superação dos desafios de garantir água e energia para os 

novos empreendimentos; 

• Necessidade de asfaltamento do DIAGRI; 

• Investimento na centralidade comercial da Av Modesto de Carvalho; 

• Zoneamento de áreas para receber empreendimentos com médio impacto de 

vizinhança sem necessidade licenciamento; 

• Incentivo ao pequeno produtor rural; 

• Incentivo a expansão da atividade industrial. 

• Excesso de Lotes vagos prejudicando a segurança e acumulando lixo; 

• Falta de opções de lazer para as crianças; 

• Necessidade de melhora na infraestrutura das periferias de iluminação 

pública, roçagem do mato, tapamento dos buracos no asfalto e da rede de 

drenagem pluvial; 

• Falta de transporte coletivo (pedido feito antes da implementação do novo 

sistema); 

• Contratação de funcionários selecionados pela prefeitura; 

• Regularização fundiária das ocupações irregulares; 

• Reforço na segurança e iluminação pública nas imediações dos Centros 

Universitários; 

• Faltam escolas para as crianças no Setor Oeste 
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