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RESUMO: O município de Aparecida de Goiânia localiza-se dentro da Região Metropolitana de 
Goiânia e é banhado principalmente pelos Rios Meia Ponte e Dourados, Córregos Santo 
Antônio, da Lagoa, Tamanduá, Grande, Palmito, Itapoã, Saco Feio, Galhardo, da Mata, com 
destaque para os córregos Santo Antônio, Pipa, São Nicolau e Santa Rita, afluentes do Rio 
Meia Ponte que percorrem a área urbana. A exceção se dá pelos Córregos Saco Feio e da 
Mata que são afluentes do Rio Dourados. A área urbana do município localiza-se em sua 
grande maioria sobre um relevo naturalmente favorável a urbanização, com exceção do avanço 
da urbanização sobre as planícies fluviais, com constantes aterramentos e ocupações em 
áreas de proteção permanente (APPs) e, sobre a área de morros da “Serra da Areia”. São 
definidos três compartimentos geomorfológicos em Aparecida de Goiânia denominados de 
Região da Serra da Areia, Região das Chapadas e Região do Vale do Meia Ponte. Os 
problemas de riscos geológicos apresentados são oriundos principalmente das más gestões 
das áreas urbanas pretéritas e ocupação próximas de planícies fluviais, pois essas áreas são 
naturalmente suscetíveis às periódicas enchentes/inundações e suas margens são altamente 
suscetíveis às erosões. Foram vistas também intervenções não apropriadas na forma de talude 
de corte e de aterro, em áreas de encosta de baixa declividade, sendo que essas áreas não 
são naturalmente suscetíveis aos movimentos de massa. Dentre os movimentos de massa, a 
cidade possui principalmente ocorrências de deslizamentos planares de solo ocasionado por 
terrenos com corte e aterro, eventos esses que podem ocorrer novamente em determinados 
eventos de chuva. Os setores identificados com processos instalados e vulneráveis a estes 
deslizamentos no topo de maciços rochosos que compõem encostas estão localizadas nos 
bairros Setor Parque Floresta, Setor Vila Maria, Veiga Jardim, Jardim Paraíso, Residencial 
Alvaluz e Parque das Nações. Os procedimentos de corte e aterro em terreno apesar de ser 
um agente antrópico deve ser considerado como potencial risco geológico, o que põe em risco 
as construções que estão dentro do setor de risco correspondente. No município foi identificado 
apenas um setor de inundação, localizado ao longo dos bairros Vila Maria e Jardim Paraíso, 
proveniente das moradias estarem localizadas na planície de inundação do córrego Santo 
Antônio somado a um subdimensionamento da galeria fluvial que agrava estes eventos. Os 
setores de erosões, que envolvem processos de ravinamento, voçorocamento e erosão fluvial, 
foram identificados nos bairros Setor Retiro dos Bosques, Setor Sítio Santa Luzia, Setor 
Parque São Jorge, Setor Vila Brasília, Setor Mansões Paraíso, Setor Cidade Satélite São Luiz 
e Rosa dos Ventos. Em alguns pontos das áreas visitadas foi constatado o lançamento de lixo 
em local inapropriado. Dessa forma a população do município deve ser conscientizada das 
áreas de risco e que formas devem auxiliar na prevenção para que eventualmente não venham 
desenvolver novas áreas de risco. 
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