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RESUMO 

 

 

              Este trabalho visa à análise da destinação e do uso das áreas públicas, que são formadas 

pelas áreas verdes, áreas institucionais e pelas caixas de passagem (ruas e passeios) nos 

loteamentos de Jataí (GO), no período de 2000 a 2009, através do planejamento urbano (plano 

diretor) e da gestão urbana de Jataí (GO), de forma a apoiar o legislador na destinação e uso 

destas áreas públicas, procurando garantir sua destinação, uso e conservação. 

 

Palavras-chave: 

Plano Diretor  

Urbanismo 

Intraurbano 

Cidade 

 

ABSTRACT 

 

              This paper aims to review the allocation and use of public areas, which are formed by 

green areas, institutional areas and boxes of way (streets and pavements) in blends of Jataí (GO) 

in the period 2000 to 2009, through the urban planning (master plan) and the management of 

urban Jataí (GO) in order to assist the legislature in the allocation and use of these public areas, 

ensuring their destination, use and conservation of these areas. 
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APRESENTAÇÃO 

 

Este trabalho visa à análise da destinação e ao uso das áreas públicas, que são formadas 

pelas áreas verdes, áreas institucionais e pelas caixas de passagem (ruas e passeios) nos 

loteamentos de Jataí (GO), no período de 2000 a 2009, através do planejamento urbano (Plano 

Diretor) e da gestão urbana de Jataí. 

Jataí (GO), figura 01, se localiza no Estado de Goiás, na microrregião do Sudoeste 

Goiano, sua sede tem as seguintes coordenadas geográficas: 51º 71‟51” W de Longitude e 17º 

89‟28” S de Latitude. 

                           
 

Figura 1: Mapa da microrregião do Sudoeste de Goiás – destacando o município de Jataí.  Fonte: 

IBGE.Fonte: Malha municipal digital, IBGE 1997, MIRANDA, E.E. de; COUTINHO, A.C. Brasil visto do 

espaço. Campinas: Embrapa, 2004. 
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Como o planejamento urbano, através do plano diretor, e a gestão urbana de Jataí ajuda 

na utilização das áreas institucionais para a finalidade para a qual foram criadas dentro dos 

respectivos loteamentos.  

Esta pesquisa se refere ao lapso temporal de 2000 a 2009, pois foi neste período que 

houve um crescimento vertiginoso dos loteamentos na cidade, nos quais se pôde trabalhar sobre a 

sua implantação e verificação in loco e documental. 

 

Questão da pesquisa: Analisar as propostas de áreas públicas no Plano Diretor de Jataí 

(GO) e como determinar que estas áreas sejam utilizadas para os fins a que foram indicadas no 

projeto de loteamento, garantindo uma melhor distribuição dos equipamentos públicos dos quais 

a população necessita. 

 

              OBJETIVOS GERAL E ESPECÍFICOS 

 

Geral: Verificar como o planejamento urbano de Jataí (GO), na qualidade de 

instrumento, pode melhorar a implantação e manutenção das áreas públicas do município. 

 

Específicos:  

1) Identificar as áreas públicas existentes em loteamentos de Jataí (GO). 

2) Verificar a existência destas áreas públicas no espaço urbano, no período de 2000 a 

2009. 

3) Definir possibilidades e demandas que possam servir de base para programas de 

urbanização do administrador público, compreendendo como  são relacionados  a expansão 

urbana e os espaços públicos. 
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             METODOLOGIA 

 

Os empreendimentos urbanos selecionados foram caracterizados por meio de 

levantamentos de dados físicos (edificações) e ambientais. Foram, também, identificadas as infra-

instrutoras existentes, bem como a existência (ou potencialidade) de ocorrência de riscos 

ambientais, como, por exemplo, ocupação de áreas geotecnicamente desaconselháveis, de 

proximidade com manancial.  

Para tanto, foram utilizados materiais iconográficos (mapas e fotos), visitas in loco e 

análise de processos e entrevistas com agentes relacionados a diversos órgãos, tais como 

Prefeitura Municipal, IBGE, Cartório de Registro de Imóveis.  

Para o desenvolvimento da pesquisa, foi necessário listar as informações das áreas 

afetadas pelos empreendimentos, anteriores à implantação dos últimos quatorze loteamentos, 

incluindo a área envoltória, bem como as características técnicas do projeto urbanístico.  

Como suporte de análise, baseado nos parâmetros urbanísticos e técnicos, buscou-se 

avaliar o empreendimento através das seguintes variáveis de controle: capacidade de suporte dos 

recursos naturais existentes (água: disponibilidade e qualidade; vegetação: cobertura vegetal e 

cobertura vegetal com espécies nativas; ar: qualidade); distribuição espacial do ambiente 

construído e das águas pluviais (dispersão); ecossistemas de especial interesse, frágeis e 

protegidos (impactos negativos); benefícios ambientais (impactos positivos); e riscos ambientais 

(ocorrência). Estes dados nos ajudam a verificar se a implantação do loteamento foi feita 

adequadamente, seguindo as determinações de amenização do impacto ambiental, exigido pelas 

legislações específicas como o Código Florestal e a Lei de Parcelamento do Solo do Plano diretor 

Urbano de Jataí. 

Faz-se mister lembrar que  não se propõe com esta análise obter uma conclusão única 

em relação à sustentabilidade dos empreendimentos como um todo, apenas indicar a tendência  

ou não  à sustentabilidade ecológica de alguns dos componentes estudados para a análise das 

áreas que serão destinadas ao uso público (áreas verdes e institucionais). 

 

Delimitada a pesquisa, a metodologia adotada para seu desenvolvimento envolveu as 

etapas abaixo, não necessariamente na ordem apresentada, as quais serão detalhadas mais 

adiante: 
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1) Pesquisa bibliográfica 

2) Estudo de casos específicos 

3) Análise dos resultados 

 

 

_ Pesquisa bibliográfica: 

Inicialmente de caráter exploratório, teve como principal objetivo uma análise ambiental 

urbana do conhecimento da utilização sistemática dos espaços públicos e distribuição efetiva dos 

serviços públicos. Esta etapa da pesquisa se apóia principalmente em livros, teses, dissertações e 

artigos de periódicos.  

 

_ Pesquisa documental: Pesquisou-se junto à Secretaria de Obras e Ação Urbana da 

Prefeitura Municipal de Jataí todos os loteamentos implantados a partir de janeiro de 2000 até 

dezembro de 2009, verificando as áreas que foram doadas como áreas públicas. Esta etapa se 

apoia basicamente em mapas e cadastros municipais. 

 

_ Pesquisa de campo: Verificou-se “in loco” se as áreas dos loteamentos dadas como 

áreas públicas ainda existem e se estão sendo ocupadas conforme a destinação dada no projeto, 

bem como as irregularidades encontradas. 

 

_ Mapeamentos: Verificou-se junto à Secretaria de Obras e Ação Urbana da Prefeitura 

Municipal de Jataí todos os loteamentos implantados a partir do ano de 2000 até 2009, 

verificando as áreas que foram doadas como áreas públicas, indicando-as em mapas, bem como 

locar em outro mapa as áreas realmente existentes e utilizadas como áreas públicas para fazer um 

comparativo entre a situação da época do loteamento e a situação real atual. 

 

 

_ Tratamento de dados quantitativo-qualitativos: Verificou-se os dados encontrados 

junto à Secretaria de Obras e Ação Urbana da Prefeitura Municipal de Jataí, analisando-os e 

comparando-os com os dados coletados em campo da real situação destas áreas. 
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REFERENCIAL TEÓRICO 

 

              Desde Fustel De Coulanges, considerado o primeiro historiador moderno a se dedicar ao 

estudo do objeto cidade, muitos pesquisadores se dedicaram à discussão sobre a cidade e suas 

relações, sejam relações humanas, sociais, econômicas ou políticas. Contudo, o estudo do urbano 

não é um território freqüentado apenas por historiadores, pelo contrário, muitos trabalhos de 

referência no assunto foram escritos por economistas, filósofos, arquitetos e urbanistas e 

geógrafos. 

              A cidade é um conceito tão mutante quanto ela própria. Fustel De Coulanges pode ser 

considerado um dos primeiros a pensar a cidade historicamente. Seus primeiros trabalhos em 

1864 relacionavam religião e política no modelo de estado greco-romano, seu objetivo era a 

análise da organização das cidades-estados e não propriamente da cidade.   

              Com o passar dos anos, as análises sobre o urbano começaram a levar em conta também 

as relações humanas no espaço. Para Lewis Munford, ferrenho opositor à metrópole construída 

em meio a arranha-céus, as relações entre os homens na metrópole do século XX levaria a uma 

corrida armamentista. Seu discurso está impregnado de um pessimismo em relação à cidade pela 

emergência da Guerra Fria (década de 1960). Para Munford (1991), o espaço urbano guarda a 

memória de sua população, por isso, o modismo da abertura de autoestradas e gigantescos 

edifícios se diferenciava, em muito, do modelo de cidade que ele considerava o ideal: a cidade 

medieval, que considerava palco de uma vida cultural mais rica e variada. Ainda de acordo com 

este autor, a cidade barroca de traçados retos que levavam ao centro do poder, o palácio ou a 

igreja, era a forma urbanística condenável, pois seria a precursora da metrópole moderna, que 

considerava uma destruidora das relações humanas. 

              Convém para este trabalho destacar duas tentativas de definição apontada por autores 

brasileiros. A primeira é uma tentativa de definição teórica formulada pelo geógrafo Pedro 

Geiger. 

 

                             A cidade é um objeto conceitual, abstrato, embora construído sobre uma base material 

formada por edificações arruamentos, monumentos etc. A cada momento histórico, o 

conceito requer que esta base material apresente uma dada dimensão e que existam 

certas relações sociais específicas no interior deste espaço construído, o “espaço 

produzido” de Henri Lefébvre. Justamente por variar o conceito em torno da mesma 

palavra é que aglomerados tão diversos entre si, como Ur, na Antiguidade, ou New 

York, puderam ser designados pela mesma palavra, cidade. Do mesmo modo, as 

adjetivações das cidades também mudam de acordo com conceitos que tomam em 
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consideração mudanças de relações no interior e entre os aglomerados, sob o efeito das 

transformações mundiais. (GEIGER, 1995) 

 

O autor considera que a cada momento histórico da cidade a base material deste conceito 

seja analisada envolvendo as características físicas da cidade, bem como suas relações sociais, 

pois são destas interações que definiremos a cidade. 

 

                              A cidade, na condição de construção humana, é um produto histórico-social e nesta 

dimensão aparece como trabalho materializado, acumulado ao longo do processo 

histórico de uma série de gerações. Expressão e significação da vida humana, obra e 

produto, processo histórico cumulativo, a cidade contém e revela ações passadas, ao 

mesmo tempo em que o futuro, que se constrói nas tramas do presente – o que nos 

coloca diante da impossibilidade de pensar a cidade separada da sociedade e do 

momento histórico analisado (CARLOS, 2007).  

 

Cavalcanti (2002) argumenta em suas ideias a importância de se estudar a temática da 

cidade nos conteúdos de Geografia por dois motivos:  um por se tratar de uma espacialidade 

específica com suas multiplicidades de aspectos e características próprias, outro como 

desenvolvimento de habilidades, valores e condutas para a vida cotidiana, contribuindo neste 

sentido para a formação da cidadania. 

Cidade é uma aglomeração de pessoas (habitantes, visitantes) e de objetos (edifícios, 

casas, ruas). Em função dessas pessoas e desses objetos, os espaços e a vida urbana se 

organizam (CAVALCANTI, 2002). 

 

              Ao aprofundarmos no estudo da cidade, segundo Villaça (1998), o intraurbano enfoca 

um conjunto de elementos relevantes para a compreensão do urbano como um modo de vida e 

para o estudo da estrutura interna da cidade. 

              Nessa escala, a análise pode ser sistematizada por meio de alguns elementos como o 

plano urbano, a densidade da população, as habitações e os imóveis de uso comercial, os 

equipamentos de serviços, as características demográficas e étnicas e as características 

socioprofissionais e com a dinâmica da cidade: a produção, a circulação e a moradia. 

Segundo Santos (1988) e Lefebvre (1991), a cidade é a forma e a materialização de 

determinadas relações sociais, enquanto o espaço urbano é o conteúdo, são as próprias relações 

sociais que se materializam no espaço. Porém não se pode fazer uma separação absoluta entre 

espaço urbano e cidade, assim como, numa análise dialética, não se pode fazer uma separação 

absoluta entre forma e conteúdo. 

              Atualmente, podemos observar a existência de diversas cidades dentro de uma só. No 

meio, um centro comercial, marcado pelo vaivém constante de pessoas que circulam como 
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formigas durante todo o dia. Ao redor, estão aqueles que não têm condições de habitar neste 

centro, mas que ainda não entraram na categoria “baixa renda”, os que outrora foram chamados 

de classe média. Geralmente, nas periferias, estão aqueles realmente pobres. Os que necessitam 

recorrer aos terrenos irregulares, às invasões, à autoconstrução da moradia e às benesses dos 

representantes do poder público. Afastados de toda esta problemática situação, estão os 

moradores dos condomínios residenciais, protegidos pelas guaritas e muros cercados com 

câmeras. 

              Chegamos então a uma questão que foi estudada foi Samuel Chaim Katz. Segundo Katz 

(1995), o que marca a cidade não é a sua unidade. O que a unifica é um conjunto de normas e 

leis, ou seja, “a cidade é um lugar que só pode ser dito homogêneo desde uma equação de 

saberes e poderes que a construam ou suponham como tal”. Por isso, dois bairros podem possuir 

características físicas e sociais diversas e ainda diferentes tratamentos pelo poder público. 

Os bairros têm diversos tipos de fronteiras, algumas obviamente claras, sólidas, 

definidas e precisas, como cancelas, portões de entrada, uma rua sinalizada etc. Outras fronteiras 

são flexíveis e incertas, caso das regiões estigmatizadas como “bairros de bandidos” ou “bairros 

de ricos”.  

Este conceito de estigma, elaborado por Velho (1972), define aquele rótulo que cada 

pessoa carrega consigo, o estigma do lugar onde mora: “O mapa da cidade (...) passa a ser o 

mapa do social, onde as pessoas se definem pelo lugar onde moram”. 

 Levando em consideração estes fatores, os limites têm uma função secundária, pois 

podem estabelecer as regiões limítrofes e reforçar a identidade, mas têm pouco a ver com sua 

constituição. 

              Devido a estas complexidades de formação, os bairros se apresentam como interessantes 

unidades de estudos sobre o urbano. Através de seu estudo, podemos observar questões como a 

periferização da população, as divisões de espaço físico e cultural, o processo de ocupação 

territorial e planejamento urbano. Uma outra questão importante que se pode observar é a questão 

da habitação popular, da construção de uma nova forma de habitar, da constituição de uma 

“arquitetura possível”  nas palavras de Maricato (1982), baseada na autoconstrução e na 

utilização de materiais alternativos ou improvisados. 

             Desde o fim do século XIX, já se podia observar em diversas cidades brasileiras a 

preocupação com a urbanização e com o lugar certo para abrigar os operários, vadios, mendigos e 
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pessoas sem profissão definida. A situação tomou contornos mais claros no início do século XX 

quando o poder público começa a criar mecanismos legislativos com o objetivo de regular estas 

presenças nas zonas centrais da cidade. 

              Em sua atuação, o Estado procura valorizar os setores produtivos em detrimento dos 

setores sociais, o que leva a um menor número de áreas com serviços de infra-estrutura básica. 

Logo, os locais sem estes serviços são menos valorizadas. Numa outra esfera, as grandes 

empresas preferem investir em setores improdutivos como a compra de terras na esfera de 

valorização. Com isto, resta à população procurar as áreas periféricas da cidade, áreas menos 

valorizadas. Entretanto, há um outro problema histórico: normalmente os moradores das regiões 

mais nobres são favorecidos com políticas públicas para melhora das condições urbanas. Enfim, o 

assalariado comum não tem condições de arcar com os custos de uma área privilegiada, tendo 

que sobreviver com os problemas estruturais e ainda com os gastos com transporte. 

              Pode-se dizer que a forma como vivem os indivíduos não é nem sempre coerente e 

ordenada, o mesmo se diz de sua memória. Mas então como lidar com estas idéias algumas vezes 

conflitantes ou incoerentes que são vividas pelos moradores? Esta é uma encruzilhada a que 

muitas vezes a História esteve à mercê, mas que com o tempo parece que vem sendo resolvida. 

              Encontrar estes moradores e interpelar seus vizinhos e conhecidos pode ser uma saída 

para que se proceda a este processo de complementação da história urbana, para que deixe de se 

ver o espaço urbano – caso do bairro – como um grupo homogêneo de pessoas que vivem com 

um objetivo e um perfil único. 

Para melhor entender os anseios dos moradores destes bairros, precisamos nos situar 

num âmbito interdisciplinar ao abordar o urbano, na medida em que nos deparamos com práticas 

sociais que se desenvolvem, cada vez mais, permeadas por informações e valores a partir da troca 

e da circulação de bens materiais e simbólicos. A questão que se coloca hoje reside no fato de 

essa profusão de registros e impressões ter alcançado uma dimensão cada vez mais complexa, 

tanto pelo aumento da diversidade dos elementos do espaço urbano quanto pela fluidez e 

permeabilidade de fronteiras ou definições entre eles.  

Para abordar o fenômeno urbano atual, faz-se então necessário um olhar atento a essas 

diferenças, que se torna viável por meio da reunião de diversos saberes – a interdisciplinaridade – 

na qual a Geografia serve de ferramenta indispensável, uma vez que possibilita a troca de 

informações entre os diferentes campos disciplinares. 
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              “A compreensão espacial do mundo e também do seu lugar, como uma espacialidade, é 

importante para entendê-lo, na medida em que ele é uma dimensão construtiva da realidade, e 

estará, com isso, mais motivado para estabelecer os conteúdos apresentados numa relação de 

cognição, colocando-se como sujeito do conhecimento” (CAVALCANTI, 2008). 

              Segundo Cavalcanti, a identidade é um fenômeno relacional. Seu aparecimento advém 

de uma interação de elementos, neste caso, de indivíduos com seus lugares, com formas de vida e 

com os modos de expressão. Implica um sentimento de pertinência com o qual um indivíduo vai 

se identificando, vai construindo familiaridade, afetividade, quer seja com um bairro, um estado, 

uma área. 

              Ao mesmo tempo em que o processo produtivo esvaziou o campo e o tornou urbano, ele 

encheu a cidade, ruralizando-a, deixando muitos desempregados e com sérios problemas de infra-

estrutura. 

(...) já não é mais possível usar a palavra cidade como se fora um termo perfeitamente 

definido, significando um modo de vida social orgânico, funcional e previsível, uma 

categoria prescritiva ou, enfim, um modelo genérico e normatizado de constituição 

histórica específica e difusão universal. O fenômeno urbano hoje ressalta pela sua 

heterogeneidade, inconstância, turbulência e extrema fragmentariedade. (...) 

(SEVCENKO, 1985) 

 

              Esta afirmação de Sevcenko (1985) mostra uma das grandes preocupações dos 

historiadores que se propõem a trabalhar a cidade como foco de seus estudos são as 

transformações que ocorreram com o conceito de cidade no decorrer dos anos. 

A interdisciplinaridade se observa por meio da utilização de diversas técnicas ou saberes 

com o objetivo de conhecer ou explicar um mesmo objeto da realidade. A relação entre a 

Geografia e o Urbanismo, no entendimento da cidade, evoluiu para caminhos metodológicos e 

interpretativos bastante fundamentados que necessitam de indicadores ou categorias de análise 

bem definidas. Daí o reconhecimento de algumas abordagens distintas da cidade percebidas por 

meio de imagens escolhidas para o conhecimento das construções e práticas sociais no espaço 

urbano. A identificação dessas abordagens se deu através da reunião de alguns estudos sobre a 

cidade observados em autores contemporâneos e de campos do conhecimento afins. Por meio 

desses estudos, foi possível observar semelhanças – na busca pela interpretação de um objeto 

complexo, visto como reflexo de organizações sociais – e diferenças – na construção dos 

“roteiros” de leitura por meio da identificação, agrupamento ou categorização dos elementos de 

análise para interpretação do fenômeno urbano. 
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É através do planejamento urbano que se planejam as diretrizes que devem abranger 

pelo menos os aspectos relativos ao tipo e intensidade do uso do solo, ao sistema viário e 

respectivos padrões, à infra-estrutura e aos equipamentos sociais e serviços urbanos, tendo em 

vista o atendimento das funções sociais da propriedade urbana e da cidade.  

As diretrizes devem explicitar o(s) horizonte(s) de sua vigência, bem como conter 

claramente os critérios de seu estabelecimento.  

As exigências de ordenação da cidade incluem parâmetros para urbanização, 

parcelamento, uso e ocupação do solo e para a utilização e preservação ambiental e de recursos 

naturais.  

A intensidade do uso do solo refere-se tanto à ocupação, quanto ao aproveitamento dos 

lotes, especificando distintos indicadores.  

O sistema viário deve abranger a hierarquização e padrões das vias interurbanas e 

urbanas e sua expansão.  

A infra-estrutura urbana inclui os sistemas de saneamento básico e drenagem, energia e 

iluminação pública, comunicações e sistema viário, prevendo a manutenção e a expansão das 

diversas instalações e sua interferência na ordenação do espaço.  

As áreas públicas aparecem nas formas dos equipamentos sociais e serviços urbanos, 

relacionam-se com a programação de atendimento à população, considerando sua distribuição no 

território e condições de acessibilidade, nos setores de saúde, habitação de interesse social, 

educação, lazer, atividades comunitárias e outros, cuja localização se prende às diretrizes gerais 

de uso e ocupação do solo.  

Os serviços urbanos incluem limpeza púbica, transporte coletivo, defesa civil e 

segurança pública, prevenção e combate aos incêndios e assistência social. As diretrizes 

respectivas referem-se à localização dos equipamentos necessários ao desempenho de cada um 

desses serviços, bem como à programação da sua manutenção e extensão, expressos pela 

implantação das áreas públicas - áreas verdes e institucionais. 
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1– Espaço urbano: O planejamento e a gestão de espaços urbanos contemporâneos no 

Brasil e em Goiás  

 

Para a compreensão da origem das cidades goianas, como pressuposto para compreender 

a cidade de Jataí, entendemos que alguns conceitos, como o de cidade e urbanização, devem ser 

explicitados para a produção das análises. 

Cidade e urbanização são categorias distintas, porém se interagem e completam uma na 

outra.   

 

[...] entende-se urbanização como o processo social e histórico que preside uma 

variedade de acontecimentos no campo da economia, da política, da cultura  etc., que se 

materializa na cidade. Esta é, portanto, a concretização material desses processos 

realizados em termos de paisagens e movimentos territorialmente delimitados. 

Desta maneira, a urbanização é geral, totalizadora, a cidade é específica, particular. A 

urbanização se espacializa como o cidade. A cidade encarna os componentes da 

urbanização. Por outro lado, a forma, o grau, o nível em que a urbanização se realiza em 

cada cidade cria a sua urbanidade. (DEUS; CHAVEIRO; BORGES, 1998, p. 71). 

 

              Segundo Villaça (2007), pouco se tem estudado no Brasil, nestas últimas décadas, sobre 

a questão do intraurbano. A cidade foi decomposta em vários elementos, sendo alguns deles 

temas específicos como a densidade, parcelamento e especulação imobiliária, entre outros, 

amplamente abordados. Mas não houve uma visão geral mais ampla e detalhada do assunto na 

qual pudesse se basear uma teoria do espaço intraurbano. 

             Foi através escola de Chicago que se teve uma melhor visão destes elementos sobre o 

conjunto da cidade e sobre as articulações entre suas várias áreas funcionais, muito difundidas 

por Chorley & Haggett no final da década de 60, entretanto, os estudos territoriais de base 

marxista, surgidos nesta mesma época, dominaram o assunto, ignorando o espaço intraurbano. 

             Segundo Villaça (2007), a expressão “espaço urbano” e todas as suas congêneres está 

hoje tão comprometida com o componente urbano do espaço regional que houve a necessidade de 

criar outra expressão para designar o espaço urbano, daí o surgimento e uso da expressão 

“intraurbano”, 

             Podemos citar três distinções básicas sobre este tema. 

              Para Villaça (2007), e concordamos com seu ponto de vista, a expressão espaço urbano 

só pode se referir ao espaço intraurbano, assim como a expressão espaço regional se refere ao 
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intrarregional, não sendo esta questão semântica uma mera e inconsequente formalidade. A 

distinção mais importante entre espaço intraurbano e espaço regional está nas redes de transporte 

e de comunicações. A estruturação do espaço regional dominado pelos deslocamentos de energia 

e das informações, “encolhendo” o mundo, além do capital e eventualmente até da força de 

trabalho. As comunicações que outrora dependiam dos transportes – para a entrega de cartas e 

jornais – foi “libertada” pela invenção do telégrafo. Harvey (1993, p. 220) demonstra, por meio 

de ilustrações, este “encolhimento” do mundo, determinado pelos transportes e pelas 

comunicações. 

Já o espaço intraurbano, ao contrário, é estruturado fundamentalmente nas condições de 

deslocamento do homem, quer seja como força de trabalho quer seja como consumidor. A 

começar pelo centro urbano, esta força o estrutura de forma a concentrar as maiores quantidades 

de deslocamentos, pois acumulam os deslocamentos da força de trabalho – dos que ali trabalham 

– com os deslocamentos dos consumidores – que vão ali realizar suas compras ou consumo de 

serviços - e até mesmo, em menor quantidade, os deslocamentos para o lazer – das pessoas que 

ali vão simplesmente passear, tendo os deslocamentos da energia e das comunicações – que não 

envolvem o deslocamento do homem - pouco ou quase nenhum efeito sobre o espaço 

intraurbano.  

Uma segunda distinção abordada por Laborgne e Lipietz (1990), ligados à linha da 

chamada Escola Francesa da Regulação, define como modelo de desenvolvimento o conjunto 

formado por um modo de regulação, um regime de acumulação e um bloco hegemônico, 

questionando: “... sobre qual espaço geográfico seria realizada a unidade de modelo de 

desenvolvimento? Admitindo três níveis: regional, nacional e internacional” (Lipietz 1977, 

1985).  

Como em suas citações não aparece o espaço urbano ou metropolitano, Villaça (2007, p. 

22) conclui que este espaço não seria – no pensamento destes autores – um espaço adequado à 

análise da unidade de um modelo de desenvolvimento, ou seja, elas não podem se articular 

espacialmente no nível intraurbano, sendo esta mais uma distinção – em sendo válidas as 

proposições destes autores – entre espaço urbano e regional. 

Uma terceira distinção se encontra no campo dos efeitos do espaço sobre o social. 

Boddy (1976, p. 1) “... definir um campo de economia política urbana é argumentar que é dentro 

das cidades (...) que os efeitos do espacial sobre o social são mais fortes e emergem como óbvios. 
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O „urbano‟ passa então a ser definido em termos dos efeitos particulares da intensidade das 

interações entre o social e o espacial, provocadas pela forma específica de articulação espacial da 

produção, da circulação e do consumo, na formação social”. 

Villaça (2007, p. 22) destaca uma faixa de penumbra, que se trata de um novo tipo de 

“região urbana”, que é um misto de cidade e de região, que estaria surgindo nos Estados Unidos e 

que poderia escapar à distinção aqui feita, que, segundo Mark Gottdiener, seria uma forma de “... 

espaço de assentamento característico dos Estados Unidos...” e que ainda “... não surgiu, em um 

sentido qualitativo, em outros países, nem mesmo na Europa industrializada” (GOTTDIENER, 

1993). 

Para Villaça (2007, p. 27), a análise do espaço urbano de seis metrópoles nacionais, Rio 

de Janeiro, Porto Alegre, São Paulo, Aracaju, Natal e Salvador, mostra que sua lógica básica e 

seus espaços pouco se alteraram nos últimos cem anos. Óbvio que o neoliberalismo, fazendo 

aumentar o desemprego e a pobreza, aumentará também as áreas pobres nas cidades. Ao nível 

intraurbano, o fundamental é entender como essas transformações serão filtradas em nossa 

sociedade e traduzidas em estruturação e reestruturação – e não apenas em alteração – do espaço 

urbano. 

 A dinâmica construtiva do capitalismo, geralmente, tem concentrado e renovado seus 

investimentos, elitizando e segregando as áreas das médias e grandes cidades, especialmente das 

capitais, ou seja, a moderna produção de espaços residenciais para as classes médias no centro e a 

consequente expulsão das camadas populares para as áreas menos valorizadas. Esse argumento 

oferece fértil material para a investigação dos processos de estruturação espacial intraurbana, em 

especial o da segregação (VILLAÇA 2007, p. 28). 

 

1.1 - Plano Diretor: Um instrumento relevante para a gestão pública. 

 

Plano Diretor. 

 

Fazer uma definição do que seja Plano Diretor, não é simples, uma vez que ele é alvo de 

várias definições e conceituações, e suas características variam muito de município para 

município. Villaça (1999) argumenta que não existe um consenso entre os autores envolvidos na 
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sua elaboração e utilização - engenheiros, urbanistas, empreendedores imobiliários, entre outros - 

do que seja exatamente esse instrumento. 

O Plano Diretor é um instrumento básico de um processo de planejamento municipal 

para a implantação da política de desenvolvimento urbano, norteando a ação dos agentes públicos 

e privados (BRASIL, 1991). 

Entende-se o Plano Diretor como um documento que sintetiza e torna explícitos os 

objetivos consensuados para o município e estabelece princípios, diretrizes e normas a serem 

utilizados como base para que as decisões dos atores envolvidos no processo de desenvolvimento 

urbano convirjam, tanto quanto possível, na direção desses objetivos (SABOYA, 2007, p. 39). 

É um plano que, a partir de um diagnóstico científico da realidade física, social, 

econômica, política e administrativa da cidade, do município e de sua região, apresenta um 

conjunto de propostas para o futuro desenvolvimento socioeconômico e futura organização 

espacial dos usos do solo urbano, das redes de infra-estrutura e de elementos fundamentais da 

estrutura urbana, para a cidade e para o município, propostas estas definidas para curto, médio e 

longo prazos, e aprovadas por lei municipal (VILLAÇA, 1999, p. 238). 

É plano porque estabelece os objetivos a serem atingidos, o prazo em que eles devem 

ser alcançados [...], as atividades a serem executadas e quem deve executá-las. É diretor porque 

fixa as diretrizes do desenvolvimento urbano do Município (SILVA, 1995, p. 124 – grifos no 

original) 

O Plano Diretor pode ser definido como um conjunto de princípios e regras orientadoras 

da ação dos agentes que constroem e utilizam o espaço urbano (BRASIL, 2002, p. 40). 

Agrada-nos mais esta última definição, introduzida após a aprovação do Estatuto da 

Cidade e obedecendo aos seus princípios. Segundo a definição adotada, o plano diretor deve ser 

um instrumento que orienta todas as ações concretas de intervenção sobre o território, 

independentemente do fato de essas ações serem levadas a cabo pelos indivíduos, pelas empresas, 

pelo setor público ou por qualquer outro tipo de agente. 
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Dizer que o plano é um documento significa que ele deve ser explicitado, ou seja, não 

pode ficar implícito. Em primeiro lugar, ele precisa ser formalizado e, no caso do Brasil, essa 

formalização inclui a aprovação de uma lei do plano diretor na Câmara. 

Em segundo lugar, o plano deve explicitar os objetivos para o desenvolvimento urbano 

do Município. Quando se deseja planejar algo, um elemento fundamental é poder responder às 

perguntas “O que eu quero?” ou “O que nós queremos?”. Esses objetivos não são “dados”, ou 

seja, não estão definidos a priori. Eles precisam ser discutidos democraticamente e consensuados 

de alguma maneira. A diversidade das cidades faz com que seja normal a existência de objetivos 

conflitantes e, por isso, discutir os objetivos pode ajudar a encontrar soluções que contemplem 

mais de um ponto de vista. 

Através do estabelecimento de princípios, diretrizes e normas, o plano deve fornecer 

orientações para as ações que, de alguma maneira, influenciam no desenvolvimento urbano. 

Essas ações podem ser desde a abertura de uma nova avenida, até a construção de uma nova 

residência, ou a implantação de uma estação de tratamento de esgoto, ou a reurbanização de uma 

favela. Essas ações, no seu conjunto, definem o desenvolvimento da cidade, portanto, é 

necessário que elas sejam orientadas segundo uma estratégia mais ampla, para que todas possam 

trabalhar (na medida do possível) em conjunto na direção dos objetivos consensuados. 

O zoneamento é um instrumento importante nesse sentido, já que impõe limites às 

iniciativas privadas ou individuais, mas não deve ser o único. É importante também que 

estratégias de atuação sejam definidas para as ações do Poder Público, já que essas ações são 

fundamentais para qualquer cidade. A escolha do local de abertura de uma via, por exemplo, 

pode modificar toda a acessibilidade de uma área e, por conseqüência, seu valor imobiliário. 

Couto (1981) relata que o parcelamento do solo começou a receber maior atenção por 

parte dos legisladores a partir da década de 1930, culminado em 1937, com a elaboração de um 

Projeto de Lei que visava a ordenar os loteamentos urbanos e rurais. Esse projeto não foi 

aprovado devido ao golpe de Estado de 1937, que instituiu o chamado Estado Novo. Pouco mais 

tarde, devido à importância da matéria, o Governo Federal edita o Decreto-Lei N° 58/37, 

regulamentado pelo Decreto 3.079, de 15 de setembro de 1938, disciplinando, pela primeira vez, 

normas para garantir os direitos dos adquirentes de lotes urbanos. O Decreto-Lei N° 58/37, 
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porém, não continha limites e parâmetros de natureza urbanística, não incorporando em seu texto 

legal faixas mínimas voltadas para a preservação dos recursos hídricos. Essa legislação vigorou 

até a promulgação do Decreto-Lei 271/67 que alterou alguns dispositivos referentes ao 

parcelamento do solo urbano, em função da aprovação do Estatuto da Terra (Lei N° 4.506 de 

30/11/1964). Durante mais de trinta anos, o Decreto N° 23.793/1934 vigorou e nenhuma 

legislação de natureza ambiental impôs modificações ou restrições ao parcelamento do solo até o 

advento da Lei Federal N° 4.771 de 15 de setembro de 1965. 

Desde a promulgação da Constituição, diversas têm sido as interpretações sobre o 

conteúdo do plano diretor. De um modo geral, adotaram-se como modelo planos anteriores, com 

denominação semelhante (plano diretor, plano diretor de desenvolvimento urbano, plano de 

desenvolvimento local integrado, plano urbanístico básico etc.). Os conceitos denotados por estas 

expressões são bastante distintos entre si, abarcando ideias tão díspares quanto o fomento ao 

desenvolvimento econômico, o planejamento das políticas setoriais (educação, saúde, habitação 

etc.), o zoneamento de uso do solo e a regulamentação completa da atividade construtiva 

(inclusive código de obras).  

Estas interpretações distintas apresentam, em certa medida, uma distribuição estadual e 

podem ser agrupadas em dois grandes grupos. Em algumas unidades da federação, como o Rio 

Grande do Sul e o Distrito Federal, adota-se o plano diretor autoaplicável, ou seja, dotado de 

mapas e tabelas em que são estabelecidos os índices urbanísticos de parcelamento, uso e 

ocupação do solo. Em outros estados, como São Paulo e Minas Gerais, entende-se por plano 

diretor um documento sem aplicabilidade imediata, que deve ser objeto de regulamentação 

posterior. Nestes casos, o estabelecimento de índices urbanísticos é feita em outra lei, que pode 

ser denominada de lei de zoneamento, lei de uso do solo ou de lei de parcelamento, uso e 

ocupação do solo. O Rio Grande do Sul é o único estado que regulamentou o plano diretor, 

fazendo uso de sua competência concorrente com a União para legislar sobre normas gerais de 

direito urbanístico (CF, art. 24, I). Nos demais estados, o modelo adotado tende a se disseminar 

espontaneamente a partir da capital. 

Não fosse pela inserção da expressão no texto constitucional, não haveria por que julgar 

correto ou incorreto o modelo adotado em cada estado. Não há uma “essência” de plano diretor, a 
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ser identificada e adotada. Cada Município sempre teve autonomia para adotar os instrumentos de 

planejamento que julgasse pertinentes e para denominá-los segundo sua conveniência. A partir de 

1988, a definição de um conceito nacional de plano diretor passou a ser condição para a 

interpretação da Constituição.  

O conceito de plano diretor adotado pela Constituição é o de um plano urbanístico e 

autoaplicável. A ele é reservada a definição da função social da propriedade e a delimitação das 

áreas subutilizadas, sujeitas a parcelamento e edificação compulsórios, utilização extrafiscal do 

IPTU e desapropriação com pagamento em títulos da dívida pública (§§ 2º e 4º do art. 182). Os 

artigos relativos à política urbana vinculam-se diretamente à competência municipal para 

“promover adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do 

parcelamento e da ocupação do solo urbano” (art. 30, VIII). 

A alteração introduzida no Código Florestal (Lei nº 4.771/65) pela Lei n° 7.803/89 

determinou a inclusão no plano diretor das áreas de preservação permanente de florestas e demais 

formas de vegetação natural (Art. 2º, parágrafo único). Posteriormente, a Medida Provisória nº 

2166-67/2001 exigiu a existência de plano diretor como condição prévia para a supressão da 

vegetação de preservação permanente (art. 4º, § 2
o

) e previu que a localização da reserva legal de 

vegetação para as áreas que não são de preservação permanente observe o disposto no plano 

diretor (art. 16, § 4
o

).  

Mais profundas foram as alterações introduzidas na Lei de Parcelamento do Solo 

Urbano (Lei n° 6.766/79) pela Lei n° 9.785/99. São considerados objeto do plano diretor:  

- Definição de índices urbanísticos relativos a dimensões de lotes (art. 2°, § 4°);  

- Definição das zonas urbanas, de expansão urbana e de urbanização específica (art. 3°);  

- Previsão da densidade de ocupação admitida em cada zona (art. 4°, I);  

 

São ainda feitas outras referências ao planejamento urbano e à legislação municipal, que 

também devem ser interpretadas como se referindo ao plano diretor:  

- Definição, para todo o território do Município, dos usos permitidos e dos índices 

urbanísticos de parcelamento e ocupação do solo, que incluirão, obrigatoriamente, as 
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áreas mínimas e máximas de lotes e os coeficientes máximos de aproveitamento (art. 4°, 

§ 1°);  

- Vias oficiais, existentes ou projetadas, que compõem o sistema viário da cidade (art. 

4°, IV e 7°).  

 

Este último ponto é de fundamental importância, uma vez que as obras públicas formam 

com o uso do solo um todo indissolúvel e complementar. É a disponibilidade de infra-estrutura 

que vai determinar o grau de adensamento permitido em cada zona. A inclusão das obras públicas 

no plano diretor pode ainda ser deduzida do § 3
o 

do art. 182 da Constituição, que subordina as 

desapropriações aos princípios e diretrizes gerais da política urbana, inscritos no caput do artigo.  

O Estatuto da Cidade (Lei n° 10.257/01) é a primeira lei federal destinada 

especificamente à regulamentação do Capítulo da Política Urbana da Constituição. Nele, o plano 

diretor é tratado como tema central, ao contrário das leis anteriores, em que ele era assunto 

periférico, regulado apenas na sua interface com outros temas.  

O plano diretor delimita as áreas onde poderá ser exigida a utilização compulsória de 

imóvel urbano, sancionada pela utilização extrafiscal do IPTU e pela desapropriação com 

pagamento em títulos da dívida pública (art. 42, I). Para tanto, terá que fixar os índices de 

aproveitamento mínimo dos imóveis, através dos quais se poderá distinguir o imóvel utilizado do 

subutilizado (art. 5º, §1º, I). Deverá fixar coeficientes de aproveitamento básico, para toda a zona 

urbana, podendo delimitar áreas com coeficiente de aproveitamento máximo e uso do solo 

distintos a serem obtidos mediante contrapartida dos proprietários (art. 28).  

Ele serve de base ainda para a edição de leis municipais de delimitação das áreas em que 

incidirá o direito de preempção (art. 25, § 1º) e em que poderão ocorrer operações consorciadas 

(art. 32) e de regulamentação da transferência do direito de construir (art. 35).  

Ainda abrange todo o território municipal e conterá diretrizes e prioridades a serem 

incorporadas nos instrumentos de gestão financeira (art. 40, §§ 1º e 2º), devendo ser 

acompanhado de um plano de transporte urbano integrado para as cidades com mais de 

quinhentos mil habitantes (art. 41, § 2º). Deverá ser revisto a cada dez anos (art. 40, § 3º) e conter 

um sistema de acompanhamento e controle (art. 42, III).  

No campo da normalização, a ABNT editou uma norma técnica de recomendação 

relativa ao plano diretor. A NBR 12.267 - Normas para Elaboração de Plano Diretor, aprovada 
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em 1992, define o seguinte conteúdo para o Plano Diretor, que converge com o disposto na 

legislação:  

“4.2 Diretrizes do Plano Diretor  

4.2.1 As diretrizes devem abranger pelo menos os aspectos relativos ao tipo e intensidade do 

uso do solo, ao sistema viário e respectivos padrões, à infra-estrutura e aos equipamentos 

sociais e serviços urbanos, tendo em vista o atendimento das funções sociais da propriedade 

urbana e da cidade.  

4.2.2 As diretrizes devem explicitar o (s) horizonte (s) de sua vigência, bem como conter 

claramente os critérios de seu estabelecimento.  

4.2.3 As exigências de ordenação da cidade incluem parâmetros para urbanização, 

parcelamento, uso e ocupação do solo e para a utilização e preservação ambiental e de 

recursos naturais.  

4.2.4 A intensidade do uso do solo refere-se tanto à ocupação, quanto ao aproveitamento dos 

lotes, especificando distintos indicadores.  

4.2.5 O sistema viário deve abranger a hierarquização e padrões das vias interurbanas e 

urbanas e sua expansão.  

4.2.6 A infra-estrutura urbana inclui os sistemas de saneamento básico e drenagem, energia e 

iluminação pública, comunicações e sistema viário, prevendo a manutenção e a expansão das 

diversas instalações e sua interferência na ordenação do espaço.  

4.2.7 Os equipamentos sociais e serviços urbanos relacionam-se com a programação de 

atendimento à população, considerando sua distribuição no território e condições de 

acessibilidade, nos setores de saúde, habitação de interesse social, educação, lazer, atividades 

comunitárias e outros, cuja localização prende-se às diretrizes gerais de uso e ocupação do 

solo.  

4.2.8 Os serviços urbanos incluem limpeza púbica, transporte coletivo, defesa civil e segurança 

pública, prevenção e combate aos incêndios e assistência social. As diretrizes respectivas 

referem-se à localização dos equipamentos necessários ao desempenho de cada um desses 

serviços, bem como à programação da sua manutenção e extensão.” 
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1.2 - O Plano Diretor em Goiás e Jataí (GO). 

Após treze anos da promulgação da Constituição Federal, somente em 10 de julho de 

2001 foi aprovada e sancionada a Lei nº 10.257, com o nome de Estatuto da Cidade, entrando em 

vigor em 10 de outubro de 2001. 

Tramitando pelo Congresso Nacional desde 1990, o Projeto de Lei nº 5.788/90, após 

onze anos e várias mudanças, foi aprovado e transformado, finalmente, na Lei que traça as 

diretrizes gerais para o ordenamento urbano, conforme explicitado na Constituição Federal. 

A grande ênfase dada ao planejamento municipal, através do Estatuto da Cidade, diz 

respeito ao equilíbrio ambiental, numa preocupação constante com a necessidade de preservar a 

natureza, corrigindo os erros e inconsequências já cometidos por nossa geração e pelas gerações 

passadas, para legar às gerações futuras uma cidade que ofereça todas as condições de vida 

saudável e bem-estar aos munícipes. 

Traz o artigo 2º do Estatuto da Cidade: 

"Art. 2º. A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das 

funções sociais da cidade e da propriedade urbana, mediante as seguintes diretrizes gerais: 

I – garantia do direito a cidades sustentáveis, entendido como o direito à terra urbana, à 

moradia, ao saneamento ambiental, à infra-estrutura urbana, ao transporte e aos serviços públicos, 

ao trabalho e ao lazer, para as presentes e futuras gerações;" 

Percebe-se com muita clareza a importância fundamental que o legislador deu à questão 

ambiental, a preocupação com as presentes e futuras gerações  e a afirmação de que as cidades 

devem ser sustentáveis. 

"O desenvolvimento sustentável é aquele que atende as necessidades do presente, sem 

comprometer a possibilidade das gerações futuras de atenderem às suas próprias" (ONU, 

Relatório Brudtland, 1987). 

O desenvolvimento sustentável exige três situações: 
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1) Crescimento econômico 

2) Qualidade de vida 

3) Justiça social 

Em nenhum momento, entretanto, sugere-se que os municípios deixem de crescer para 

que a natureza fique intocável.  

Porém, devem ser procuradas alternativas e formas de crescimento econômico que não 

sejam degradadoras do meio ambiente, que não sejam impactantes, e, se o forem, devem ser 

procuradas fórmulas a fim de neutralizar os efeitos nocivos para que o crescimento econômico 

continue proporcionando as duas outras situações mencionadas: Qualidade de vida e Justiça 

social. 

A Constituição Federal, no inciso XII do artigo 29, traz como preceito fundamental para 

os Municípios, "a cooperação das associações representativas no planejamento municipal". 

Seja através de audiências públicas, de plebiscitos, de abaixo-assinados, de ações 

populares, de projetos de lei de iniciativa popular, enfim, todo tipo de manifestação da vontade da 

população é hoje utilizado, devendo o Poder Público municipal ficar atento aos sinais das 

necessidades do povo, atendendo as reivindicações da forma mais democrática possível. 

Não se admite mais, em uma administração municipal, atos que sejam contrários aos 

interesses da sociedade organizada. Assim, proliferam os Conselhos (tutelares de infância e 

juventude, de meio ambiente, de educação, de saúde, de segurança, de transporte e outros), os 

mais diversos possíveis, deliberando e levando proposições aos governos, demonstrando que a 

população está cada vez mais se tornando consciente de sua força e de que os governos são os 

representantes legítimos da vontade dos munícipes. E o Estatuto da Cidade traz a gestão 

democrática como uma das diretrizes principais da política de desenvolvimento urbano. 

Aos governos cabe oferecer os equipamentos básicos para, com base nesses conceitos, 

fazer expandir o psiquismo coletivo familiar para o psiquismo da unidade coletiva imediatamente 

superior, o da comunidade, onde o cidadão vive o seu dia a dia. A comunidade tem alma – o 
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propalado espírito comunitário. Tem, portanto, um psiquismo coletivo próprio. Da família, o 

homem passa a relacionar-se com a sua vizinhança, dentro de seu condomínio, dentro de seu 

bairro. O termo "bairrismo" expressa esse psiquismo; traduz o amor que a pessoa sente pelo lugar 

onde nasce e onde vive. 

Quando o homem passa a viver as dificuldades das pessoas do seu bairro, luta por 

melhorias, defende direitos de terceiros da sua comunidade, podemos afirmar que está vivendo o 

psiquismo de natureza superior, está evoluindo, se politizando. 

Com esses conceitos, podemos resumir a filosofia política do Programa Comunidade 

Sustentável, em nível municipal, levando em conta a diretriz gestão democrática: 

- Todos os projetos devem estar ajustados ao modelo de desenvolvimento sustentável – 

devem trabalhar uma alma coletiva, devem ter a dimensão psíquica transformadora. 

- Objetivo estratégico – mente do povo, transformação de consciências, desde as classes 

populares às classes mais abastadas, talvez as mais difíceis de serem trabalhadas. 

- Instrumentos – bens e serviços que o Estado, por dever, deve proporcionar ao povo. 

- Objetivos operacionais – Organização da sociedade, formação de lideranças e núcleos 

básicos comunitários, formação de Conselhos dos segmentos organizados, participação popular 

em todas as fases do processo de desenvolvimento – prioridades, planejamento, execução, 

controle, avaliação. 

- Método de operacionalização: o dialético. Erros e contradições constituem a matéria-

prima para os debates. O governo atua inicialmente como agente das ações, apresentando 

propostas tendo por base o saber acadêmico. Torna-se, a seguir, objeto das ações, debatendo, 

analisando erros e contradições das propostas, incorporando o saber popular e reformulando 

ações. É o agir/refletir/agir/refletir que conduzirá às transformações. E essas mudanças têm que 

se iniciar no município, e no Núcleo Básico Comunitário, onde vive e mora o cidadão. 

Ainda segundo o artigo 2º do Estatuto da Cidade: 
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"Art. 2º...... ....................diretrizes gerais: 

.............. 

IV – planejamento do desenvolvimento das cidades, da distribuição espacial da 

população e das atividades econômicas do Município e do território sob sua área de influência, de 

modo a evitar e corrigir as distorções do crescimento urbano e seus efeitos negativos sobre o 

meio ambiente." 

Aqui chegamos ao ponto mais importante de toda a lei. Nestas linhas se resume tudo o 

que se pretende: Um planejamento adequado do desenvolvimento das cidades, da distribuição 

espacial da população e das atividades econômicas do Município e do território sob a área de sua 

influência, de modo a evitar e corrigir as distorções do crescimento urbano e seus efeitos 

negativos sobre o meio ambiente. 

Envolve a questão fundiária, uma vez que se deve preocupar com a ocupação territorial 

para impedir o crescimento urbano desordenado. 

Envolve a questão das potencialidades econômicas dos Municípios, levando em 

consideração suas peculiaridades dentro do contexto território/espaço geográfico/meio ambiente. 

Expansão urbana desordenada ocasiona: 

- Sobrecarga de equipamentos e infra-estruturas urbanas; 

- Ameaça ao patrimônio paisagístico e cultural;  

- Elevação do preço da terra urbana; 

- Descaracterização do espaço rural produtivo e reserva de recursos naturais;  

- Manutenção e agravamento do processo de exclusão social / violência urbana;  

- Formação e aceleração de processos erosivos;  
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- Degradação de mananciais de água;   

- Contaminação de cursos d‟água por efluentes sanitários sem tratamento e por resíduos 

sólidos. 

IMPACTOS: 

1) Crescimento desordenado 

- Áreas periféricas > deslizamentos, enchentes, assoreamentos, doenças, poluição 

atmosférica, poluição das águas, poluição do ar;  

- Inexistência de instrumentos de avaliação de impactos;  

- Intensa especulação imobiliária;  

- Ocupação ilegal das periferias; e 

- Custo elevado dos serviços básicos. 

2) Condições inadequadas nas cidades: 

- Segurança, conforto, educação, saúde, lazer e cultura. 

O que se pretende com o Estatuto da Cidade é justamente garantir o desenvolvimento 

qualitativo, em que, mesmo que haja um crescimento da população, isso não venha a 

comprometer a qualidade de vida e o meio ambiente das atuais e futuras gerações. 

"Art. 2º...................................diretrizes gerais. 

V - oferta de equipamentos urbanos e comunitários, transporte e serviços públicos 

adequados aos interesses e necessidades da população e às características locais." 

VI - ordenação e controle do uso do solo, de forma a evitar: 

a) a utilização inadequada dos imóveis urbanos; 
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b) a proximidade de usos incompatíveis ou inconvenientes; 

c) o parcelamento do solo, a edificação ou o uso excessivos ou inadequados em relação à 

infra-estrutura urbana; 

d) a instalação de empreendimentos ou atividades que possam funcionar como pólos 

geradores de tráfego, sem a previsão da infra-estrutura correspondente; 

e) a retenção especulativa de imóvel urbano, que resulte na sua subutilização ou não 

utilização; 

f) a deterioração das áreas urbanizadas; e 

g) a poluição e a degradação ambiental. 

Temos a percepção de que toda Lei é voltada para a conscientização governamental no 

sentido de um perfeito entrosamento governo/comunidade. Nada deve ser feito sem que se atenda 

aos interesses e necessidades da população, bem como às características locais. 

O que se entende por ordenação e controle do uso do solo? 

O Município é a célula-mãe de nosso país. Com a Constituição Federal de 1988, o 

Município passou a ser, definitivamente, um ente federativo, com independência administrativa, 

legislativa e financeira, passando seus governantes a ter uma parcela muito maior de 

responsabilidade perante seus munícipes. 

É no município que vive o cidadão. É do município que retira o seu sustento, sua 

educação. O Município tem a sua base territorial. Esta base territorial tem peculiaridades e 

características próprias, geográficas, hidrográficas, ambientais. 

Cabe ao Governo Municipal traçar as metas para um ordenamento do espaço físico da 

cidade, de forma a que ela possa cumprir sua função social. 

Analisando algumas cidades goianas, cuja grande maioria tem uma população inferior a 

cem mil habitantes, como Mineiros, Santa Helena, Itumbiara e Caldas Novas, elas têm, em seus 
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Planos Diretores, a maioria dos elementos e instrumentos previstos no Estatuto das Cidades. 

Entretanto, há uma nítida diferença entre a profundidade e a complexidade em que tais aspectos 

foram tratados durante a fase de elaboração do diagnóstico que embasou a elaboração do projeto 

de lei e a legislação aprovada. 

Nesse aspecto, é notório o fato de que muitos problemas considerados graves nos 

municípios (como a falta de habitação, a erosão do solo, a drenagem urbana, o trânsito e 

transporte público) não receberam indicações concretas por parte da lei, tendo sido remetidos à 

elaboração de programas, projetos, planos futuros, sem indicação de prazos a serem cumpridos. 

Também quanto à participação popular nas decisões relativas aos problemas das cidades, 

verificou-se que ficou limitada praticamente à fase de elaboração do diagnóstico, uma vez que a 

participação dos representantes de trabalhadores (por meio de seus sindicatos), das associações de 

moradores e das entidades públicas de ensino em pesquisa nas decisões desses conselhos é pífia. 

Por outro lado, os empresários dos diversos setores da economia têm expressiva representação 

durante toda a elaboração do Plano Diretor. 

O primeiro Plano Diretor implantado em Jataí (GO), na descrição de Plano Diretor 

entendido por Saboya (2007), é datado de 1872, quando foi criado o Código de Posturas do 

Município. Posterior a este período, a Lei nº 119 de 19/02/1927 foi que estipulou, para a época, o 

perímetro urbano de Jataí e em 1973 foram atualizados o Código de Postura e o Código de 

Edificações, que eram menos complexos devido até mesmo às necessidades da época. 

O primeiro Plano Diretor na definição de Leis como as conhecemos hoje introduzida 

após a aprovação do Estatuto da Cidade e obedecendo aos seus princípios  foi criado em 1993 e  

atualizado em 1999, 2001, 2003, 2007 e em  2010,  sua última versão. Entre estes períodos houve 

pequenas alterações nestas leis, acrescentando, alterando ou suprimindo parte de seus textos, mas 

as datas das revisões como exige o Estatuto da Cidade se deram nas datas acima. 

Atualmente, o Plano Diretor Municipal de Jataí (GO) é um conjunto de cinco leis que 

regulamentam e ordenam o crescimento e as atividades de uma cidade. A Lei de Parcelamento do 

Solo determina as dimensões mínimas de cada lote em suas diferentes atividades quando 

proposto em um novo loteamento, bem como a distribuição de áreas públicas e as dimensões das 

vias públicas; a Lei do Zoneamento determina o que pode ser construído em cada local; a Lei do 

Código de Posturas regulamenta as atividades e horários a serem obedecidos pelas diversas 

atividades econômicas desenvolvidas na cidade e as diretrizes da conduta dos munícipes; a Lei do 
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Código de Edificações regula as formas e dimensões das edificações a serem construídas; e a Lei 

do Plano Diretor determina os limites da área urbana, expansão da urbana e da zona rural, bem 

como regulamenta as outras quatro Leis anteriormente descritas.  

No mês de novembro de 2010, mais precisamente no dia 10, foi promovida uma 

audiência pública para a implantação do Plano Diretor Rural de Jataí (GO). De um lado, 

industriais na defesa de seu grande interesse, o plantio sistemático da cana-de- açúcar, de outro, a 

elite política do município, cada um expondo seus pontos de vista. A preocupação com a relação 

harmoniosa entre todas as culturas a serem apontadas por este Plano Diretor Rural é de certa 

forma um instrumento que pode nortear a zona rural, impedindo que o avanço desordenado da 

cana-de-açúcar sobre áreas já ocupadas por outras lavouras possa levar à falência a economia da 

cidade, que tem sua maior base na agroindústria de grãos. 

Este novo Plano Diretor Rural, interfere na parte urbana através, dentre outras, do 

crescimento da população a que a área rural necessita, do aumento da demanda por equipamentos 

públicos a serem utilizados por esta população rural, tais como saúde, escolas, creches, 

segurança, entre outras e de como esta relação social dos habitantes da cidade com os habitantes 

do campo se dará. 

 

 

1.3 – A problemática atual do planejamento urbano. 

 

Segundo Villaça (2000), as expressões “plano” e “planejamento” inevitavelmente nos 

levam a expressões como “crescimento desordenado” ou “crescimento caótico” ou ainda 

“crescimento anárquico”. 

Ainda podemos indagar o que é um crescimento ordenado? O que é um crescimento 

caótico? São esses, realmente, os grandes problemas urbanos do Brasil de hoje? Qual cidade tem 

ou teve um crescimento ordenado, não apenas em parte da cidade, mas em seu todo? 

Villaça (2000), ainda cita Brasília como exemplo: 

Brasília cresce de forma ordenada? Sobre isso se pensa pouco. A maioria de nossa 

sociedade se contenta com esses rótulos de “caos” ou ”crescimento desordenado” como 

explicação para nossos problemas urbanos. Imaginamos que todos concordariam que a 

questão chave aqui é a obediência ou não a um “plano”. Com plano, consegue-se 

crescimento “ordenado” e sem plano, um crescimento “desordenado”. O que seria esse 

tal de plano que impediria um crescimento caótico? .... É o que chamamos de ideologia. 

A versão da realidade que na verdade tenta esconder essa mesma realidade. A realidade 
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que se procura esconder com essa questão do crescimento “desordenado” é a pobreza 

urbana, os baixos investimentos em equipamentos sociais e infra-estrutura urbana e da 

sua má distribuição tanto espacial quanto nas prioridades ... (VILLAÇA, 2000). 

 

Então, se o “plano” não consegue impedir que uma cidade cresça, em seu todo, de forma 

ordenada, qual seria a solução? A resposta está não na forma de se criar e apresentar um “plano” 

para o crescimento ordenado da cidade, mas, sim, de como esse plano vai levar “ordem” a este 

crescimento.  

Os Planos Diretores apresentam, em sua maioria, instrumentos que de forma geral 

possuem indicadores e ferramentas necessárias para ordenar o crescimento das cidades. Basta que 

se possa discutir agora como colocar esses planos em execução, garantindo os recursos de que as 

diversas áreas das cidades necessitam, em especial para as áreas públicas, formadas pelas áreas 

institucionais e pelas áreas verdes, as quais devem receber os equipamentos sociais e urbanos 

para comporem a finalidade para as quais essas áreas foram destinadas. 

Uma das funções do Plano Diretor é garantir, na implantação de um loteamento, que 

parte da área da gleba a ser loteada seja  composta pelas áreas institucionais, justamente para 

garantir  ao menos a área  para a implantação equipamentos sociais  como   postos de saúde, 

escolas, creches e  equipamentos públicos nas áreas institucionais,  e  nas áreas verdes,  praças e 

bosques. 

 

 

1.3.1 – Áreas públicas - Áreas verdes. 

É através do planejamento urbano que podemos ter uma visão mais ampla para 

compreendermos melhor um determinado espaço dentro da cidade, promovendo intervenções ou 

indicando locais mais apropriados para a instalação das áreas públicas. E entre estas áreas 

públicas, está a área verde, que se destina basicamente à promoção do convívio social, recreativo 

e lazer da população. 

Mesmo tendo a história das áreas verdes urbanas, representadas a princípio pelos jardins, 

se perdido no tempo, é possível traçar um perfil de sua evolução. Partindo do seu caráter mítico-

religioso, o paraíso prometido no livro do Gênesis da Bíblia, passando por mitos e lendas, 

estudando os jardins suspensos da Babilônia e chegando aos jardins modernos, observa-se a 

importância de cada momento histórico cultural desses espaços formadores da estrutura urbana. 
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A história recente mantém vivos os jardins do Renascimento francês e italiano e a 

Inglaterra com seu jardim paisagístico. O somatório de todo esse conhecimento permite um 

entendimento acerca das praças, espaços públicos que têm sua origem não somente na Ágora 

grega ou no Fórum romano, mas também nos jardins que, expandidos além dos muros que os 

envolviam, abrem-se ao consumo da população (DE ANGELIS, 2000). 

O uso do verde urbano, especialmente no que diz respeito aos jardins, 

constitui   um dos espelhos do modo de viver dos povos que o criaram nas diferentes épocas e 

culturas. A princípio, estes jardins tinham a função de dar prazer à vista e ao olfato. 

Somente no século XIX é que estas áreas assumem uma função utilitária, sobretudo nas 

zonas urbanas densamente povoadas. Determinaram conhecimentos que foram desenvolvidos e 

aprimorados na Idade Média, quando surgiram os jardins botânicos, os quais davam ênfase ao 

cultivo e manutenção de espécies medicinais. Com o Renascimento, o homem passa a cultivar 

uma grande variedade de espécies vegetais de diferentes regiões, colecionadas e expostas em 

jardins botânicos do Velho Mundo. 

As ideias atuais do que sejam as áreas verdes urbanas estão profundamente enraizadas 

na história. A princípio, ocorreu com a arte da jardinocultura, surgida pela primeira vez, 

independentemente, em dois lugares: Egito e China. 

Até o século XVIII, a tradição da jardinagem egípcia – o berço da jardinagem ocidental - 

é transmitida através dos gregos, dos persas, dos romanos, dos árabes, dos italianos e dos 

franceses, imperando no Ocidente sem nenhuma influência da jardinagem chinesa. Os jardins do 

antigo Egito reproduzem, em menor escala, o sistema de irrigação utilizado na agricultura, cuja 

função primeira era amenizar o calor excessivo das residências. 

A China, considerada a pátria dos jardins naturalistas, destaca-se por seus jardins de 

cunho religioso e pela inserção nestes jardins dos elementos da natureza. Exerce forte influência 

sobre os japoneses que adotam o estilo da corte chinesa. A significação espiritual, religiosa e 

mesmo cultural dada aos jardins confere a cada elemento que o compõe um significado simbólico 

próprio. Nesse sentido, tem-se quase que a obrigatoriedade da presença de pedras, água, pontes, 

lamparinas, entre outros. 

A Grécia é considerada o país em que pela primeira vez os espaços livres assumem 

função pública ao serem considerados locais de passeio, conversa e lazer da comunidade. Nesse 

contexto, é coerente lembrar o Império Romano em que todas as vilas possuíam um jardim e/ou 
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um espaço livre. É na Grécia que surge o conceito de espaço livre atribuído a Roma, onde um 

jardim privado, propriedade da nobreza, é convertido em espaços livres para usufruto da 

comunidade. Os jardins da Roma antiga primavam pelo escultórico e arquitetônico em detrimento 

do verde, constituindo exemplos únicos na história da jardinagem. Até mesmo o elemento vegetal 

era modelado segundo uma nova arte, denominada pelos romanos de topiaria ou topiária, técnica 

de poda ou de corte artístico induzido pelos romanos, ao que parece, segundo Plínio, por Gaio 

Mazio no séc. I a.C., através da qual algumas plantas sempre verdes, de folhas pequenas, passam 

a assumir formas figurativas diversas, escultórica ou arquitetônica, segundo o gosto e a moda do 

momento  (CALCANO; LAURIE, 1983 apud DE ANGELIS, 2000). 

As suntuosas villa assumiram o caráter de pequenas cidades, e seus jardins, por 

concepção e dimensões, superaram os limites de um jardim considerado   privado, para assumir  

características de parques suburbanos  em função do grande número de frequentadores. 

Na Idade Média, destacam-se as novas formas de jardinaria, ênfase aos jardins Árabes 

com funções específicas, de pequena escala, tratando-se de jardins internos constituídos 

basicamente de plantas frutíferas e aromáticas. A desagregação do império Romano, 

consequência das invasões bárbaras, instalou na Europa uma involução no mundo da cultura, 

proporcionando a estagnação, por determinado período, das manifestações artísticas. 

Com o Renascimento, a jardinagem passou a ser produzida à luz da arquitetura. Busca 

refinamentos estéticos, em que os elementos artificiais de ornamento, de formas as mais diversas 

e ricas, projetam um espaço de alto valor artístico. O Renascimento sobre a arte dos jardins faz-se 

sentir de forma mais forte na Itália e na França. Enquanto naquele país a estrutura básica dos 

jardins se desenvolvia sob ótica escultórica junto às villa, neste,  prevalecia o estilo das grandes 

perspectivas de Le Nôtre (André Le Nôtre, 1613 – 1700, jardineiro, pintor, desenhista e arquiteto, nasceu e morreu em Paris). 

O estilo italiano é marcado pela adaptação dos jardins à topografia do terreno, 

originando o surgimento de desníveis e terraços interligados por rampas e escadarias que se 

integram facilmente com a arquitetura. Vegetação e obras de arte se fundem em um único e 

complexo espaço construído pelo homem. 

Os jardins franceses, geralmente maiores em extensão, buscam a concepção cenográfica 

em grande escala. É coerente registrar a influência exercida pelos jardins franceses no surgimento 

das áreas verdes - praças e parques - abertos à população. 
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O fato de observar a natureza e entendê-la como um espaço aberto, ilimitado, a que o 

homem deveria se submeter, fez dos ingleses os pioneiros na idealização e criação dos primeiros 

parques públicos como hoje os conhecemos. 

Do símbolo de liberdade (a Ágora ateniense era o lugar onde, não só era possível fazer 

reuniões, mas também onde cada um podia dar sua própria opinião) ao símbolo do poder (o 

Fórum romano era o local de comércio e de política popular), as praças foram reduzidas a estreito 

oásis de verde, ou a meros espaços de estacionamento, em uma cidade que, com o seu destruidor 

poder urbano, não dá mais espaço ao prazer de viver em coletividade, fazendo com que as 

pessoas tenham perdido o encanto de estar junto e do confronto direto. 

Os parques e os jardins públicos afloram nas cidades europeias simultaneamente ao 

aparecimento dos primeiros espaços ajardinados na América a partir do século XVI. Trata-se de 

uma peculiar forma de urbanização e consolidação dos espaços urbanos, contemporânea ao 

estabelecimento da ciência moderna e ao surgimento de uma nova sensibilidade, um olhar 

distinto apreciando a paisagem à luz da redefinição das relações entre o homem e natureza 

(SEGAWA,1996). 

Os jardins de Versalhes são considerados sua obra-prima e expoente maior do estilo 

francês renascentista. 

No Brasil, a presença de praças e largos vem de longa data, remontando aos primeiros 

séculos da colonização. Sobre esses espaços, recaíam as atenções principais dos administradores, 

pois constituíam pontos de atenção e focalização urbanística, localizando-se ao redor da 

arquitetura de maior apuro, já que eram pontos de concentração da população (REIS FILHO, 

1968). 

A mais antiga manifestação em termos de paisagismo no Brasil ocorreu na primeira 

metade do século XVII em Pernambuco, por obra do Príncipe Maurício de Nassau, durante a 

invasão holandesa daquele estado nordestino. É certo que já antes da expulsão dos holandeses, 

pouco ou nada sobrou desta iniciativa, exceto a dádiva notável de uma fabulosa quantidade de 

laranjeiras, tangerinas e limoeiros espalhados em todos os trajetos das campanhas de invasão. 

Um dos primeiros jardins públicos construídos em nosso país foi o Passeio Público do 

Rio de Janeiro. Por ordem do vice-rei D. Luís de Vasconcelos, suas obras foram iniciadas em 

1779 por Valentim da Fonseca e Silva - Mestre Valentim - (SEGAWA, 1996). 
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Ao longo da história, o papel desempenhado pelos espaços verdes nas nossas cidades 

tem sido consequência das necessidades experimentadas de cada momento, ao mesmo tempo em 

que é um reflexo dos gostos e costumes da sociedade. 

De forma mais intensa, sobretudo nas últimas décadas, a discussão dos problemas 

ambientais vem se tornando uma temática obrigatória no cotidiano citadino. 

Assim sendo, as áreas verdes tornaram-se os principais ícones de defesa do meio 

ambiente pela sua degradação e pelo exíguo espaço que lhes é destinado nos centros urbanos. 

Llardent (1982, p. 50) retrata a história das funções urbanas desses espaços livres 

dizendo que a cidade é um conjunto de elementos, sistemas e funções entrelaçados. 

Este é um marco concreto, que deve contemplar a evolução dos espaços livres como um 

dos principais sistemas que formam o organismo urbano. 

O momento de crise estrutural das cidades em decorrência dos problemas de ordem 

econômica, política, social e cultural tem conduzido o fenômeno urbano em seu ritmo acelerado a 

um destino incerto, cada vez mais transformando as ciências em força produtiva e o espaço 

urbano em mercadoria. Nessa relação desigual e/ou combinada da contraposição entre questões 

socioambientais e econômicas, em que, de modo geral, esta última se sobressai, geralmente 

ficando aquilo que é público em segundo plano ou ainda considerado como problema (LOBODA, 

2003). 

Santos (1997, p. 42) alerta que essas mudanças são quantitativas, mas também 

qualitativas. Diz, ainda, “que a cidade é cada vez mais um meio artificial, pois se até mesmo no 

início dos tempos modernos as cidades ainda contavam com jardins, isso vai se tornando cada 

vez mais raro, o meio ambiente urbano é cada vez mais um meio artificial, fabricado com restos 

da natureza primitiva crescentemente encoberta pelas obras dos homens”. 

 Nessa linha de raciocínio, Moro (1976, p. 15) relata: 

 

Que a constante urbanização nos permite assistir, em nossos grandes centros urbanos, a 

problemas cruciais do desenvolvimento nada harmonioso entre a cidade e a natureza. 

Assim, podemos observar a substituição de valores naturais por ruídos, concreto, 

máquinas, edificações, poluição etc., que ocasiona entre a obra do homem e a natureza 

crises ambientais cujos reflexos negativos contribuem para degeneração do meio 

ambiente urbano, proporcionando condições nada ideais para a sobrevivência humana. 

 

Em sua grande maioria, as cidades brasileiras estão passando por um período de 

acentuada urbanização, fato este que se reflete negativamente na qualidade de vida de seus 
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moradores. A falta de planejamento, que considere os elementos naturais, é um agravante para 

esta situação. Além do empobrecimento da paisagem urbana, são inúmeros e de diferentes 

amplitudes os problemas que podem ocorrer em virtude da interdependência dos múltiplos 

subsistemas que coexistem numa cidade.  

 

Di Fidio (1985 apud GUZZO, 1999, p. 6-7) preconiza que: 

As manifestações mais características de um macroecossistema urbanoindustrial são: 

população humana com altos valores demográficos; multiplicidade e intensidade de 

intervenções humanas; importação de relevante quantidade de matéria e energia externa; 

eutrofização dos ecossistemas biótipos terrestres e aquáticos; compactação e 

impermeabilização do solo nas áreas de loteamento e infra-estrutura de transporte; 

mudança da morfologia do solo, mediante escavações e transporte; redução do nível do 

lençol freático e subsidência do solo; formação de um clima urbano essencialmente 

distinto daquele circundante à cidade (isolamento térmico); geração e exportação de 

grande quantidade de resíduos sólidos, de efluentes domésticos e industriais, de 

emissões de poeiras e gases, que sobrecarregam o próprio ambiente urbano e o ambiente 

periférico, com efeitos também, a grandes distâncias; e mudanças substanciais das 

populações de plantas e de animais nativos e das cadeias tróficas da biocenose 

anteriormente existente, como consequência da modificação dos biótopos a da 

introdução de espécies exóticas. 

 

Em pleno século XXI, está evidente a importância do planejamento do meio físico 

urbano; no entanto, a preocupação de quem planeja ainda está centrada nas características 

socioeconômicas, relegando a dependência dos elementos naturais. No decorrer do processo de 

expansão dos ambientes construídos pela sociedade, não se tem dado a devida atenção à 

qualidade, sendo as questões ambientais e sociais deixadas ao esquecimento. 

A qualidade de vida urbana está diretamente atrelada a vários fatores que estão reunidos 

na infra-estrutura, no desenvolvimento econômico-social e àqueles ligados à questão ambiental. 

No caso do ambiente, as áreas verdes públicas constituem elementos imprescindíveis para o bem-

estar da população, pois influenciam diretamente a saúde física e mental da população. 

Além daqueles espaços criados à luz da arquitetura, recentemente, a percepção 

ambiental ganha status e passa a ser materializada na produção de praças e parques públicos nos 

centros urbanos. Com a finalidade de melhorar a qualidade de vida  pela recreação e  preservação 

ambiental, áreas de preservação dos recursos hídricos  se  tornam  atenuantes da paisagem 

urbana. 

Por outro lado, nessa relação desigual e/ou combinada da contraposição entre questões 

socioambientais e econômicas, em que, de modo geral, esta última se sobressai, geralmente fica 

aquilo que é público em segundo plano ou ainda considerado como problema. Os projetos de 
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construção, intervenção ou reabilitação das áreas verdes públicas de um modo geral se veem  

constantemente envolvidos em polêmicas que somente agravam sua penúria renitente, uma vez 

que geralmente não contemplam a função social para a qual estas áreas foram  destinadas.  

A tendência é que, se não for tomada uma providência no que diz respeito à reabilitação 

dessas áreas públicas, não somente suas estruturas físicas, mas, sobretudo, suas funções sociais, 

ambientais e estéticas, elas tendem a contemplar cada vez menos sua função social. 

Tais espaços, assediados pelas condições pós-modernas, já não trazem consigo a 

significância de um tempo. Talvez a população urbana, envolta pela ideologia das novas 

tendências globalizantes, não esteja mais se identificando com um lugar específico, seus aspectos 

sociais, culturais ou históricos. 

Tendo em vista a diversidade de trabalhos e discussões voltadas para o verde nas 

cidades, mister se faz uma revisão de ideias conceituais acerca de tais elementos. Por tais razões, 

são eminentes os problemas existentes com relação aos diferentes termos técnicos utilizados na 

definição das áreas verdes urbanas como espaço livre, área verde, arborização urbana, sistemas 

de lazer, praças e parques urbanos e similares. 

Em decorrência disso, é coerente a sistematização da utilização dos referidos termos 

evitando, nesse sentido, a utilização indevida. De acordo com Guzzo (1999), essa questão tem 

suscitado problemas no que tange à disseminação desse conhecimento em nível de pesquisa, 

ensino, planejamento e gestão dessas áreas. 

Iniciamos pela conceituação desenvolvida por Richter (1981 apud GERALDO, 1997, p. 

40), que propõe a seguinte classificação para os espaços livres e o verde urbano: 

· Jardins de representação e decoração: Ligados à ornamentação, de reduzida 

importância com relação à interação com o meio e sem função recreacional. São jardins à volta 

de prédios públicos, igrejas etc.; 

· Parques de vizinhança: Praças, playground. apresentam função recreacional, podendo 

abrigar alguns tipos de equipamentos; 

· Parques de bairro: São áreas ligadas à recreação, com equipamentos recreacionais, 

esportivos entre outros, que requerem maiores espaços do que os parques de vizinhança; 

· Parques setoriais ou distritais: Áreas ligadas à recreação com equipamentos que 

permitam que tal atividade se desenvolva; 
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· Áreas para proteção da natureza: Destinadas à conservação, podendo, possuir algum 

equipamento recreacional para uso pouco intensivo; 

· Áreas de função ornamental: Áreas que não possuem caráter conservacionista nem 

recreacionista, canteiros de avenidas e rotatórias; 

· Áreas de uso especial: Jardins zoológicos e botânicos; 

· Áreas para esportes; e 

· Ruas de pedestres: Calçadões. 

Llardent (1982, p. 151) conceitua as seguintes expressões: 

· Sistemas de espaços livres: Conjunto de espaços urbanos ao ar livre 

destinados ao pedestre para o descanso, o passeio, a prática esportiva e, em 

geral, para o recreio e entretenimento em sua hora de ócio;  

· Espaço livre: Quaisquer das distintas áreas verdes que formam o sistema de espaços 

livres; e 

· Zonas verdes, espaços verdes, áreas verdes, equipamento verde: Qualquer espaço livre 

no qual predominam as áreas plantadas de vegetação, correspondendo, em geral, ao que se 

conhece como parques, jardins ou praças. 

Milano (1988) destaca que a cobertura arbórea das áreas abertas ou coletivas é um 

importante setor da administração pública, tendo em vista a facilidade de supressão da cobertura 

arbórea das áreas privadas urbanas. Para esse autor, tais áreas se dividem em dois grupos: 

· Áreas verdes; e 

· Arborização urbana. 

Di Fidio (1985) estabelece uma classificação - ou categorias - dos espaços urbanos e 

suburbanos: 

· Espaços verdes urbanos privados e semipúblicos: Jardins residenciais; 

Hortos Urbanos; Verde semipúblico;  

· Espaços verdes urbanos públicos: Praças; Parques Urbanos; Verde 

balneário e esportivo; Jardim botânico; Jardim zoológico; Mostra (ou feira de jardins; 

cemitério; Faixa de ligação entre áreas verdes; Arborização urbana); e 

· Espaços verdes suburbanos: Cinturões verdes. 

Concluímos essa parte conceitual das áreas verdes públicas urbanas com os termos 

desenvolvidos por Lima (1994): 
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· Espaço livre: Trata-se do conceito mais abrangente, integrando os demais e 

contrapondo-se ao espaço construído em áreas urbanas. 

· Área verde: Onde há o predomínio de vegetação arbórea, englobando as praças, os 

jardins públicos e os parques urbanos. Os canteiros centrais de avenidas e os trevos e rotatórias de 

vias públicas que exercem apenas funções estéticas e ecológicas, devem, também, conceituar-se 

como área verde. 

Entretanto, as árvores que acompanham o leito das vias públicas não devem ser 

consideradas como tal, pois as calçadas são impermeabilizadas. 

· Parque urbano: É uma área verde, com função ecológica, estética e de lazer, no 

entanto, com uma extensão maior que as praças e jardins públicos. 

· Praça: É um espaço livre público cuja principal função é o lazer. Pode não ser uma 

área verde, quando não tem vegetação e se encontra impermeabilizada. 

· Arborização urbana: Diz respeito aos elementos vegetais de porte arbóreo dentro da 

cidade. Nesse enfoque, as árvores plantadas em calçadas fazem parte da arborização urbana, 

porém, não integram o sistema de áreas verdes. 

A sociedade, em constante mutação, tem conferido feições diversas às áreas verdes 

urbanas de uso público ao longo do tempo. Entre as inúmeras vantagens das áreas verdes, Guzzo 

(1999, p. 1 - 2) considera três principais: ecológica, estética e social. 

As contribuições ecológicas ocorrem na medida em que os elementos naturais que 

compõem esses espaços minimizam tais impactos decorrentes da industrialização. A função 

estética está pautada, principalmente, no papel de integração entre os espaços construídos e os 

destinados à circulação. A função social está diretamente relacionada à oferta de espaços para o 

lazer da população. 

Destacando a vegetação no meio urbano, Lamas (1993, p. 106) pondera que: Do 

canteiro à árvore, ao jardim de bairro ou grande parque urbano, as estruturas verdes constituem 

também elementos identificáveis na estrutura urbana; caracterizam a imagem da cidade; têm a 

individualidade própria; desempenham funções precisas; são elementos de composição e do 

desenho urbano;  e servem para organizar, definir e conter espaços. 

Sitte (1992, p. 167) destaca a importância dos espaços livres na grande massa de 

edifícios, pois são essenciais para a saúde, mas não muito menos importantes para o êxtase do 

espírito, que encontra repouso nessas paisagens naturais espalhadas no meio da cidade. Sem 
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recorrer à natureza, estes espaços seriam um calabouço fétido. As áreas verdes desempenham um 

papel importante no mosaico urbano porque constituem um espaço encravado no sistema urbano 

cujas condições ecológicas mais se aproximam das condições normais da natureza. 

Espaços integrantes do sistema de áreas verdes de uma cidade exercem, em função do 

seu volume, distribuição, densidade e tamanho, inúmeros benefícios ao seu entorno. 

Com ênfase ao meio urbano, estas áreas proporcionam a melhoria da qualidade de vida 

pelo fato de garantirem áreas destinadas ao lazer, paisagismo e preservação ambiental. 

As áreas verdes urbanas são de extrema importância para a qualidade da vida urbana. 

Elas agem simultaneamente sobre o lado físico e mental do Homem, absorvendo ruídos, 

atenuando o calor do sol; no plano psicológico, atenuam o sentimento de opressão do Homem 

com relação às grandes edificações; constituem eficaz filtro das partículas sólidas em suspensão 

no ar, contribuem para a formação e o aprimoramento do senso estético, entre tantos outros 

benefícios. Para desempenhar plenamente seu papel, a arborização urbana precisa ser aprimorada 

a partir de um melhor planejamento. 

São inúmeros os benefícios proporcionados pela arborização no meio urbano. 

Segundo Llardent (1982), Cavalheiro (1992), Di Fidio (1985) e Milano (1988), 

podemos destacar os seguintes benefícios da arborização: 

A) Composição atmosférica urbana: 

· redução da poluição por meio de processos de oxigenação, introdução de excesso de 

oxigênio na atmosfera; 

· purificação do ar por depuração bacteriana e de outros microrganismos; 

· ação purificadora por reciclagem de gases em processos fotossintéticos; 

· ação purificadora por fixação de gases tóxicos; e 

· ação purificadora por fixação de poeiras e materiais residuais. 

B) Equilíbrio solo-clima-vegetação: 

· luminosidade e temperatura: a vegetação, ao filtrar a radiação solar, suaviza as 

temperaturas extremas; 

· enriquecimento da umidade por meio da transpiração da fitomassa (300 / 450 ml de 

água/metro quadrado de área); 

· umidade e temperatura: a vegetação contribui para conservar a umidade dos solos, 

atenuando sua temperatura; 
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· redução na velocidade dos ventos; 

· mantém a permeabilidade e a fertilidade do solo; 

·embora somente parte da pluviosidade precipitada possa ser interceptada e retida pela 

vegetação em ambientes urbanos, ela diminui o escoamento superficial de áreas 

impermeabilizadas; 

· abrigo à fauna existente; e 

· influência no balanço hídrico. 

C) Atenuante dos níveis de ruído: 

·amortecimento dos ruídos de fundo sonoro contínuo e descontínuo de caráter 

estridente, ocorrente nas grandes cidades. 

D) Melhoria da estética urbana: 

· transmite bem-estar psicológico  em calçadas e passeios; 

·quebra da monotonia da paisagem das cidades, causada pelos grandes 

complexos de edificações; 

· valorização visual e ornamental do espaço urbano; e 

·caracterização e sinalização de espaços, constituindo um elemento de interação entre as 

atividades humanas e o meio ambiente. 

Apesar das inúmeras e inegáveis funções das áreas verdes, é sabido que sua oferta é 

muito incipiente em relação à procura. Tal fato ocorre em função de como são tratadas as 

instâncias públicas em nosso país. É flagrante a carência de recursos para que o poder público 

possa considerar as áreas verdes no planejamento geral da urbe. 

As áreas verdes vistas como espaço geográfico impõem um desafio que é o de captá-las 

na condição de fatos dinâmicos, por onde perpassam não somente a individualidade de seus 

transeuntes e usuários, mas, sobretudo, o cotidiano da coletividade. É pertinente entendê-las na 

dimensão tempo-espaço, em que a associação de ambos nos possibilitam a compreensão da 

sociedade que lhes dá forma, estrutura e processo. 

Para expressar o desinteresse aos espaços coletivos, Leite (1993, p. 141) salienta que: 

A renúncia ao espaço público da cidade fica caracterizada por uma série de 

procedimentos diferentes: nas camadas mais altas de renda, pelo desenvolvimento 

privado de atividades culturais e de lazer; nas de baixo poder aquisitivo, pela 

impossibilidade de participar de atividades públicas ou culturais, seja pelo temor de sair 

de casa após o anoitecer pois não há garantia de segurança, seja por sua marginalização 

do processo de desenvolvimento cultural; a atuação do poder público agrava essa 

situação pelos procedimentos intimidatórios  dos espaços públicos de uso coletivo, 
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visando a atender as alegações de caráter essencialmente  discriminatória: falta de 

segurança gerada pela permanência  nas praças, parques e jardins de  desocupados ou  

suspeitos, falta de condições intelectuais para a participação em atividades culturais. A 

cidade responde a essa rejeição recíproca entre as classes sociais e o poder público 

exibindo uma paisagem fragmentada e desorganizada: espaços privados fortemente 

defendidos e espaços públicos abandonados e deteriorados. 

Em virtude da falta de espaços de lazer na periferia, a rua passa a exercer a função de tal: 

na rua, as pessoas param, conversam, brincam e, no meio dela, tecem a trama da 

convivência, criam um outro espaço. Carrinhos de rolimã, feitos de improviso pelas 

próprias crianças que as utilizam, descem as ruas esburacadas; em outro canto, meninos 

empinam pipas de materiais sucateados; rodas e correrias infantis coexistem com grupos 

de adultos que também fazem da rua um espaço de socialização (MARQUES, 2001, p. 

53). 

 

As atividades recreativas requerem espaços livres apropriados, esparsos por toda cidade, 

as zonas verdes para o jogo e para o esporte perto das casas, os parques dos bairros, os parques da 

cidade, as grandes zonas protegidas do território (BENEVOLO, 1993). 

Como preconiza Santos (1997, p. 48), “as cidades são criadas para a economia e não 

para os cidadãos”.  

A afirmação de Santos é evidente nas limitações entre a rua e casa, a redução do espaço 

público, o anonimato entre as pessoas, tornando a cidade cada vez mais funcional, o que contribui 

diretamente para o individualismo. 

As cidades transformam-se, transvestem-se em paraísos tecnológicos oferecendo a seus 

habitantes falsas benesses. As coisas mais simples, como crianças brincando nas ruas ou os 

lugares de festas e de encontro desaparecem; as praças, transmutadas em concreto, prevalecem; 

tudo isso somado faz com que as pessoas percam suas próprias referências (CARLOS, 1992). 

Os espaços públicos foram banalizados ou relegados ao esquecimento, quando não a eles 

lhes conferiram função totalmente diversa. Os espaços ocupados pelas praças, parques públicos, 

cedem lugar a estacionamentos, ou então passam a ser território de desocupados, prostitutas e 

toda sorte de miséria humana. As calçadas, tomadas de assalto por camelôs e ambulantes, não 

permitem o fluir normal de pedestres por esse espaço que a eles pertence. Os parques, 

abandonados, transformaram-se em áreas para crescimento natural do mato que a tudo envolve. O 

cidadão, principalmente aquele de menor ganho aquisitivo, sem poder usufruir desses espaços, 

vê-se acuado entre o local de trabalho e sua moradia. 

Todavia, nas circunstâncias atuais, o planejamento das áreas verdes (públicas) urbanas 

parte de uma definição de recursos que é residual. Os reclamos pelos espaços verdes de ordem 

pública são amenizados com recursos oriundos de outras atividades consideradas prioritárias e, 
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geralmente, são incluídas nesse âmbito aquelas de cunho estratégico, político e econômico. Por 

isso, os resquícios destinados às áreas verdes públicas sempre são reduzidos, enquanto aumentam 

as necessidades reais criadas pela expansão urbana. Associada às questões acima está a falta de 

políticas públicas consistentes no campo urbanístico que poderiam evitar os problemas que 

ocorrem hoje nas cidades. 

É nesse sentido que, embora todas as cidades apresentem áreas verdes (públicas) onde a 

população pode desfrutar de momentos de lazer e contato com a natureza, poucas têm esses 

espaços de forma organizada, de modo que não passam de espaços dispersos pela malha urbana. 

Outro fator que contribui para aumentar a penúria renitente das áreas verdes urbanas são 

as descontinuidades políticas. Sabe-se que um plano de áreas verdes, implantação de uma praça, 

arborização de um bairro, são ações que precisam ser pensadas e executadas a longo prazo. Todo 

esse processo é prejudicado com a alternância de grupos políticos na administração, pelo fato de 

que as políticas, os planos e metas traçados não vão além do período de gestão, isso ainda quando 

chegam a ser efetivados. 

No âmbito geral, a falta de planejamento é uma constante no desenvolvimento de nossas 

cidades, principalmente tratando-se das áreas verdes geralmente delegadas a segundo plano, 

quando não ao abandono. Os resultados são os déficits permanentes e crescentes dessas áreas de 

forma contígua ao espaço urbano. É nesse sentido que gostaríamos de incluir a análise de 

Guiducci (1975, p. 47) salientando que devemos: 

 

[....] construir sim, mas um mundo claro e humano, ser bons construtores. Construir com 

todos os instrumentos oferecidos pelo progresso da técnica e da indústria, porém 

lembrando que o homem necessita de ar, de sol, de verde, e de um espaço para seus 

movimentos. 

 

Infelizmente, Jataí (GO) não se encontra em posição diferente deste contexto. As áreas 

verdes, originais dos loteamentos, foram loteadas como no caso do Setor Hermosa (quadras 44 e 

45); sofreram alterações em sua destinação, como no Setor Colmeia Park (quadra 22); foram 

deixadas ao abandono, como no setor Jardim Rio Claro (Praça A) conforme a figura 2. 
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Figura 2: Localização da Praça A e quadras 44 e 45 do Setor Hermosa.   

Fonte: Prefeitura Municipal de Jataí. 
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Algumas áreas antes abandonadas, como na Vila Fátima (Praça José Geda), hoje estão 

sendo recuperadas e outras, no Centro (Praças da Matriz e Tenente Diomar Menezes), estão 

sendo revitalizadas, fruto de uma visão mais aberta de algumas administrações que deveria ser 

constante em todas elas. 

Estes espaços de convivência, de integração e de lazer devem ser sempre valorizados, 

respeitados e conservados para esta e as demais gerações para garantirmos um ambiente mais 

saudável e termos uma paisagem na qual descansemos nossos olhos e mentes do cotidiano que 

enfrentamos na vida corrida em uma cidade nos tempos atuais. 

 

 

 

1.3.2 – Áreas Públicas - Áreas Institucionais. 

 

O ordenamento urbano atualmente apresenta-se como uma das maiores preocupações e 

desafios diante do fenômeno da urbanização verificado nestas últimas décadas. 

O rápido processo de urbanização, que atingiu nos últimos séculos praticamente todos os 

países, degradou intensamente as cidades que não estavam preparadas para absorver tamanho 

acréscimo populacional nem contavam com planejamento e política habitacional. 

A ocupação do solo urbano, através de sua ordem própria e espontanea, degradou as 

cidades dificultando a vida de seus moradores pela redução dos espaços habitáveis, insuficiência 

dos serviços urbanos (redes de água, esgoto, luz e telefones), pelas deficiências de transportes 

coletivos, pela dificuldade de circulação viária, pela insuficiência dos equipamentos 

comunitários, insuficiência e deficiências na área de instrução, dos serviços sociais e de 

assistência sanitária, pela redução de áreas verdes e de lazer, pela promiscuidade do comércio e 

da indústria com as áreas residenciais e de lazer. 

O Brasil é um país essencialmente urbano, 84% da população brasileira e a maior parte 

de nossas atividades econômicas estão em áreas urbanas, segundo o Censo do IBGE 2010. 

Preocupado com esta realidade e com o fato de o Poder Público de todos os níveis de 

Governo não ter conseguido intervir na questão urbana com a eficiência necessária, o legislador 

constituinte procurou dar um tratamento diferenciado e especial ao Direito Urbanístico. 

Buscou regular as atividades do Poder Público destinadas ao ordenamento territorial dos 

espaços habitáveis para a garantia do bem-estar da coletividade. 
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Dentro deste contexto, estabeleceu que a política de desenvolvimento urbano a ser 

executada pelo Poder Público Municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por 

objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade (habitação, trabalho, 

segurança, lazer, circulação etc.) e garantir o bem-estar de seus habitantes (Constituição Federal - 

art.182) 

O Plano Diretor, obrigatório para as cidades com mais de vinte mil habitantes, cidades 

turísticas e cidades que façam parte de regiões metropolitanas, foi idealizado como instrumento 

básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana. 

Estabelece ainda a Constituição Federal que a função social da propriedade urbana 

estará cumprida quando atender às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no 

plano diretor, (art.182 § 2º). 

Além das diretrizes constitucionais e de outras regras estabelecidas pelos municípios no 

exercício de sua competência constitucional (art. 30, inciso VIII), a Lei Federal nº 6.766/79, que 

disciplina o parcelamento do solo urbano, preocupa-se em evitar a ocupação desordenada e 

garantir a racionalidade da vida urbana no que se refere à segurança das habitações, salubridade, 

ao meio ambiente equilibrado, aos espaços de lazer, aos adensamentos e às vias de circulação. 

São restrições urbanísticas que objetivam o melhoramento das condições de vida coletiva sob o 

aspecto físico e social. Busca, enfim, esta lei, o bem-estar social. 

 Segundo Meirelles (1996), não há qualquer outra norma de Urbanismo editada pela 

União para pautar a ação planificadora e a regulamentação edílica dos Estados membros e 

Municípios a não ser a legislação urbanística federal restrita ao loteamento urbano e o 

tombamento. A estas se junta hoje o Estatuto da Cidade Lei nº 10.257/2001, que estabelece 

diretrizes gerais da política urbana. Um grande avanço legislativo regulamentou importantes 

instrumentos de política urbana como o parcelamento ou edificação compulsórios, o imposto 

sobre a propriedade predial e territorial urbana progressivo no tempo, a desapropriação com 

pagamento mediante títulos da dívida pública, a outorga onerosa do direito de construir, as 

operações urbanas consorciadas etc... 

A proteção do bem estar social cabe a todas as entidades estatais - União, Estados e 

Municípios - porque todas elas são instituídas para a defesa dos interesses da comunidade. 

Uma cidade não é um ambiente de negócios, um simples mercado onde até a sua 

paisagem é objeto de interesses econômicos lucrativos, mas é, sobretudo, um ambiente de vida 
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humana, no qual se projetam valores espirituais perenes que revelam às gerações futuras a sua 

memória.  

Ao lado do traçado urbano, das fachadas arquitetônicas e do mobiliário urbano, as áreas 

institucionais, como um dos componentes da paisagem urbana no cenário da ordenação 

urbanística, também têm uma função social. Trata-se de exigência de caráter social, de equilíbrio 

da distribuição dos espaços urbanos públicos, destinados à instalação de equipamentos de 

interesse social.  

A boa apresentação da paisagem urbana e a facilidade com que a cidade desempenha 

suas funções têm direta influência no meio ambiente urbano, irradiando efeitos sobre todos os 

que dela se utilizam, moradores e visitantes, proporcionando bem-estar e condições de 

habitabilidade, exercendo influência direta na qualidade de vida urbana. 

Não obstante o importante papel desempenhado pelas áreas institucionais no meio 

ambiente urbano, é comum observar que as leis municipais de uso e ocupação do solo urbano 

acabam sendo desobedecidas, através de emendas da Camara dos Vereadores, permitindo que 

sejam alteradas sua destinação, contrariando a legislação federal, o que gera problemas que 

afetam as condições de habitabilidade da população urbana no que se refere, sobretudo, ao bem-

estar. 

O art. 170 da Constituição Federal prevê a defesa do meio ambiente como um dos 

princípios gerais da atividade econômica, cuja finalidade é assegurar a todos existência digna 

conforme os ditames da justiça social. 

Ao tratar da política de desenvolvimento urbano, o legislador constituinte reservou à 

União o poder de fixar legalmente diretrizes gerais visando a ordenar o pleno desenvolvimento 

das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes (art.182). 

A organização do espaço urbano fechado e aberto, visando à realização da qualidade 

vida humana ou o bem-estar coletivo, é objeto do urbanismo. Desta forma, a atividade 

urbanística, a ser executada pelos municípios, consistente na intervenção do poder público com o 

objetivo de ordenar os espaços habitáveis deve ser buscada através de normas de restrição 

urbanística, de planejamento e de execução de obras públicas para o desempenho de forma 

harmônica e progressiva as funções urbanas elementares: habitação, trabalho, recreação do corpo 

e do espírito e circulação no espaço urbano. 
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Enquanto os equipamentos urbanos integram a infra-estrutura básica necessária à 

expansão da cidade, destinados, portanto, a dar suporte ao seu crescimento e a proporcionar 

condições dignas de habitabilidade, os equipamentos comunitários são aqueles dos quais se 

valerá o Poder Público para servir a comunidade que ocupará os lotes criados pelo parcelamento 

urbano, nas áreas de educação, saúde, segurança, assistência social, esportes, cultura e lazer.  

Para Couto (1981), os equipamentos comunitários desempenham papel de grande 

importância para o equilíbrio sócio-político-cultural-psicológico da população e como fato de 

escape das tensões geradas pela vida em comunidade. 

Além de mencionar as áreas destinadas ao sistema de circulação, à implantação de 

equipamentos urbano e comunitário, a Lei nº 6.766/79 faz alusão aos espaços livres de uso 

público, sem, no entanto, defini-lo. Apenas estabelece que sua dimensão também deverá ser 

fixada, levando-se em conta a densidade de ocupação. 

Segundo Silva (1995), no direito positivo brasileiro, a expressão espaço livre, conquanto 

não devidamente definida em lei, sempre foi empregada em sentido restrito até o vigente art. 22 

da Lei nº 6.766/79, segundo o qual o registro do loteamento importa a integração das vias de 

comunicação, praças e os espaços livres no domínio público. Por esses dispositivos, os espaços 

livres não compreendem as vias de comunicação nem áreas livres privadas. 

Espaços livres são os espaços abertos públicos ou destinados a integrar o patrimônio 

público nos loteamentos, fora as vias de circulação. 

A Lei nº 6.766/79 parece, no entanto, querer distinguir os espaços livres de uso público 

das áreas destinadas ao sistema de circulação, à implantação de equipamento urbano e 

comunitário, ( art.4º, I, art.6º IV, 7º , III, art.17, art.20 parágrafo único, art.22 ) e também das 

praças, (art.17, art.20, parágrafo único, art.22), muito embora conceitualmente concebamos esta e 

outras espécies de equipamentos comunitários (parques, jardins) como tipos de espaços livres de 

uso público. 

De qualquer forma, as praças, as áreas destinadas ao sistema de circulação, à 

implantação de equipamento urbano e comunitário e os espaços livres de uso público constantes 

do projeto e do memorial descritivo de um parcelamento do solo, com o registro no ofício 

predial, passam a integrar o domínio do Município, integram a categoria dos bens públicos de uso 

comum do povo, tornando-se inalienáveis e imprescritíveis por natureza (arts.99, I e 100 do 

Código Civil). 
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É no parcelamento do solo que se exige a obrigatoriedade de destinação de áreas 

públicas. 

Convém, no entanto, ressaltar que chamamos de área institucional apenas a área 

destinada à implantação de equipamentos urbanos e aos espaços livres de uso comum e as áreas 

destinadas a edifícios públicos. 

 

O art. 4º, I da Lei nº 6.766/79 estabelece que: Os loteamentos deverão atender, pelo 

menos, aos seguintes requisitos: 

I - as áreas destinadas a sistemas de circulação, à implantação de equipamento urbano 

e comunitário, bem como a espaços livres de uso público, serão proporcionais à densidade de 

ocupação prevista pelo plano diretor ou aprovada por lei municipal para a zona em que se 

situem. (Inciso com a redação dada pela Lei nº 9.785, de 29.01.99 - DOU 01.02.99). 

A Lei nº 6.766/79 elegeu, portanto, como requisitos urbanísticos mínimos, entre outros, 

a destinação de áreas ao sistema de circulação, à implantação de equipamento urbano e 

comunitário e a espaços livres de uso público, possibilitando aos municípios, através do plano 

diretor ou lei específica, regular o percentual de tais áreas de acordo com a densidade de 

ocupação. 

O parcelamento do solo consiste na atividade urbanística de ordenar a expansão da 

cidade. Deve levar em conta não só a simples divisão da gleba em lotes edificáveis 

(fracionamento físico) e consequente atividade econômica, mas aspectos relacionados com a 

estética, paisagismo, salubridade, trânsito, segurança, educação, disponibilidade de serviços 

públicos, enfim, deve oferecer condições de habitabilidade à população urbana. 

A implantação de um loteamento tem influência direta no meio ambiente urbano, 

irradiando efeitos sobre a população difusa e coletivamente considerada, pois a inobservância das 

normas urbanísticas pode gerar problemas que afetam a segurança, a salubridade, a 

funcionalidade, a estética e o conforto dos moradores, habitantes e visitantes de uma cidade.  

Ainda que a Lei nº 9.785/99 tenha suprimido do § 1º do art. 4º da Lei nº 6.766/79 o 

percentual mínimo de 35% da gleba, destinado às áreas públicas, não outorgou poderes 

discricionários para que o Município pudesse dispensar a reserva de tais áreas. A ele conferiu 

apenas a possibilidade de fixar o percentual de tais áreas, segundo critério de proporção com a 

densidade de ocupação previsto para o novo núcleo habitacional. 
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Assim, em um loteamento popular com previsibilidade de intensa ocupação, a área 

destinada aos equipamentos comunitários deverá ser maior em relação a um loteamento de 

médio/alto padrão constituído de lotes de maiores dimensões, uma vez que a ocupação será 

inferior. 

Ao Município cabe ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e 

garantir o bem-estar de seus habitantes, sendo-lhe defeso escudar-se em pretenso poder 

discricionário para dispensar nos loteamentos e desmembramentos destinação de área para 

equipamento urbano e comunitário, bem como a espaços livres de uso público, uma vez que para 

propiciar um meio ambiente urbano saudável são eles exigidos pela Lei nº 6.766/79. 

O Município tem tão só poder vinculado no que se refere à definição da dimensão de tais 

áreas, que deve guardar relação de proporcionalidade com a densidade de ocupação. 

 

 

As relações que existem entre, de um lado, as transformações socioeconômicas 

nacionais e planetárias e, de outro lado, a estruturação do espaço intraurbano em nossas 

metrópoles são específicas; não são as mesmas que existem entre aquele desenvolvimento e o 

espaço regional ou nacional. (VILLAÇA 2007, 32-34). 

Essas mesmas relações também são observadas – em menor escala – no município de 

Jataí (GO), em que algumas funções do centro antigo tem se deslocado para o oeste da cidade, 

enquanto o setor bancário ainda prevalece no centro em quase a sua totalidade. O deslocamento 

das camadas residenciais mais altas também estão deixando o centro conturbado pelo excesso de 

barulho e fluxo de veículos e se isolando em alguns setores periféricos para os quais houve 

maiores investimentos do setor público em obras e serviços.  

Estes deslocamentos podem gerar alterações na rede de transportes da cidade, uma vez 

que o centro da cidade passa a se tornar uma zona mais comercial substituindo gradativamente a 

sua categoria original de residencial, reorientando e ampliando os fluxos de homens, quer seja 

através de sua força de trabalho, quer seja através de sua força de consumo, alterando a estrutura 

do intraurbano, embora a rede de transporte urbano de passageiros – ônibus – não tenha recebido 

do poder público a devida atenção. A esta força de trabalho, como uma mercadoria, tem 

condições muito especiais que governam sua mobilidade, devendo, assim, merecer mais atenção 

por parte dos governantes. 
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Para determinar que as áreas públicas em Jataí (GO) sejam utilizadas para os fins a que 

foram indicadas no projeto de loteamento, os estudos para definição do projeto referencial destes 

loteamentos devem ser realizados com base no estabelecimento de diversas alternativas, todas 

integrando dados das áreas de arquitetura e urbanismo, custos, restrições socioambientais e de 

mapeamento digital da área.  A indicação das alternativas apontando as regiões do loteamento 

onde devem ser localizadas tais áreas, uma premissa do poder público municipal, conforme 

consta na legislação municipal em seu artigo 28, da Lei nº 3.069/10, que estabelece as normas 

para os projetos de loteamento, desmembramento e remembramento do solo urbano no 

município, é realizada por intermédio da apresentação de um estudo preliminar de determinado 

loteamento proposto, para o processamento das informações disponibilizadas, seleção e 

otimização de traçados das vias e, por conseguinte, das quadras, tais estudos devem obedecer à 

seguinte metodologia: 

- 1ª. Fase: após a avaliação e otimização do traçado proposto no estudo das vias públicas 

e, a partir de sua definição indicadas as vias estruturais e secundárias que moldam a estrutura 

física para uma melhor distribuição dos fluxos e fixos, são definidas áreas para a concepção de 

alternativas de localização das áreas públicas. A avaliação dessas alternativas propicia a seleção 

de áreas envolvendo os traçados de melhor distribuição com relação aos acessos das vias públicas 

e menor impacto socioambiental. 

- 2ª. Fase: realização de estudos com vistas à otimização dos traçados desenvolvidos na 

etapa anterior em termos de funcionalidade, custos e impacto socioambiental, daquele estudo 

preliminar a ser considerado como referência em termos de praticidade, acessibilidade e 

integração sócio-econômica-cultural.  

 De acordo com essa metodologia, o desenvolvimento do traçado referencial realizado 

em Jataí (GO) considerou a definição dos pontos de instalação destas áreas, os parâmetros 

técnicos estabelecidos para as vias e as informações socioambientais da região. 

Por sua vez, visando à otimização do traçado selecionado como referencial, devem ser 

realizadas análises e utilizadas ferramentas auxiliares, considerando-se as seguintes variáveis e 

informações relativas às alternativas consideradas: 
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- Custos de construção e manutenção destas áreas; 

- Funcionalidades das áreas estabelecidas; 

- Existência de áreas institucionais de mesma tipologia em bairros circunvizinhos que possuam 

seu raio de abrangência dentro desta área; e 

 

- Impactos ambientais e impacto urbano. 

 

Esclarece-se, através da Lei municipal nº 3.069/10, que a localização das áreas públicas 

é definida com base em análise multicritério que leva em consideração, entre outros parâmetros, a 

demanda populacional e a falta destes serviços em áreas circunvizinhas. A indicação de 

determinada área está em função dos tipos básicos de serviços a serem ofertados, definidos em 

razão do perfil da demanda da população. 

Este tipo de análise foi abordado por Castells (2000), um dos contemporâneos de origem 

marxista que apresentou uma proposta de abordagem teórica abrangente do espaço intraurbano 

em La question urbaine. Há uma questão mais instigante ainda: A relação que se estabelece entre 

a estrutura espacial intraurbana e as macrotransformações socioeconômicas que passam pelas 

suas estratificações sociais; pelo desnível de poder econômico e político entre as classes em 

nossas metrópoles; e pela dominação que se dá por meio do espaço urbano. Manifestam-se então 

no fato de a maioria das classes de mais alta renda ocuparem posições centrais, apesar de já ter se 

iniciado, na década de 70, um processo de suburbanização dessas classes; no fato de os centros de 

nossas grandes cidades apresentarem há mais de cem anos – em maior ou menor grau – um claro 

e contínuo processo de deslocamento no mesmo sentido que as camadas residenciais de mais alta 

renda; e no fato de essas camadas apresentarem – também há muitas décadas – uma tendência de 

concentração em uma única região de nossas cidades. 

No espaço urbano, para “seguir o capital”, o trabalhador exige transporte urbano de 

passageiros, ao mesmo tempo em que é esmagado pela concorrência entre as classes que 

disputam a melhor localização intraurbana. Neste âmbito do espaço intraurbano, o trabalhador 

não mais luta pela cidade do emprego – uma vez que ele já está na cidade – ele luta por 

proximidade do emprego, por redução do tempo e do custo do deslocamento na viagem da 
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residência para o trabalho, envolvendo movimentos que se repetem por anos ou décadas, e que se 

ligam à reprodução do trabalhador. 

Se há uma inter-relação entre o espaço e o social, deve haver efeitos do espaço sobre o 

social. Isso não significa, em absoluto, conferir autonomia ao espaço nem cair no seu fetichismo. 

Lefebvre (1974), por exemplo, afirma: “Podem as realidades do urbanismo ser definidas como 

algo super natural, na superfície da base econômica, seja capitalista, seja socialista? Não. A 

realidade do urbanismo modifica as relações de produção, sem ser suficiente para transformá-las. 

O urbanismo torna-se uma força de produção  como a ciência. O espaço e a organização política 

do espaço expressam relações sociais, mas ao mesmo tempo reagem de volta sobre elas”.  

Pode-se dizer que vivemos uma crise da cidade como decorrência do aprofundamento 

das contradições do processo de segregação, também de uma crise teórica, o que indica que a 

análise do mundo deve considerar uma articulação necessária entre teoria e prática. Portanto, a 

Geografia Urbana deve contemplar, em sua análise sobre o fenômeno urbano, uma crítica à 

formulação do saber sobre a cidade. Isso porque é impossível separar a produção social da 

cidade, da produção de um pensamento sobre a cidade.  

 

A realidade urbana coloca-nos diante de problemas cada vez mais complexos, que 

envolvem o desvendamento dos conteúdos do processo de urbanização, hoje, uma tarefa 

que deve ser coletiva (CARLOS 2004, p. 12). 

 

Segundo Carlos, o conceito de cidade visto só pelo fato econômico é uma visão vazia, 

pois há muito mais dentro do conceito visto que a relação com as pessoas interagem com a 

relação econômica, criando outras interpretações. 

Para Lefebvre, a produção do espaço urbano é a produção de todas as dimensões da 

vida. Modo de vida -> ideias -> valores -> lutas -> relações sociais. 

Se há um dinamismo no espaço, é porque as pessoas estão em constante mudança. 

O cidadão muitas vezes não sabe “ler” a cidade, compreender o arranjo espacial dela, 

por não estar diretamente ligado à sua concepção. Por isso, na elaboração de planos e metas, é de 

extrema importância o envolvimento do cidadão como parte integrante desta mudança. 
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A produção do espaço urbano em Jataí (GO) 
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2 - O espaço urbano e suas relações sociais 

 

A forma e as dimensões das cidades mudam, se transformam fisicamente e refletem as 

mudanças demográficas, econômicas, tecnológicas, sociológicas, etc. Captar e entender as 

mudanças morfológicas das cidades nos ajuda a entender outros parâmetros das transformações.  

 

O espaço urbano se caracteriza por ser um espaço estruturado que não está organizado 

ao acaso e os processos sociais que se ligam a ele exprimem, ao especificá-los, o 

determinismo de cada tipo e de cada período de organização social. (CASTELLS, 2000). 

                                                        

Nesta perspectiva, entendemos que a concepção do espaço urbano, seja pela ótica 

arquitetônica, seja pela ótica geográfica, se dá pela compreensão do contexto urbano no qual está 

inserido. No aspecto deste estudo, que é a compreensão da formação das áreas públicas nos 

loteamentos de Jataí (GO), em especial das áreas verdes e das áreas institucionais, analisaremos a 

cidade contemporânea e suas questões socioespaciais. 

Essa compreensão analisa a cidade e sua relação com seus espaços públicos, 

particularizados nas áreas públicas, dentro de um recorte temporal na cidade contemporânea. 

A realidade das cidades brasileiras, vista pelo contexto do parcelamento do solo, não se 

apresenta como um elemento estático de fácil reconhecimento e verificação. A cidade se 

desenvolve e se transforma a cada momento pela atuação de diversos agentes. Essa dinâmica 

muitas vezes implica mudanças físicas e sociais sobre objetos geográficos, envolvendo processos 

como a abertura de novos logradouros, a implantação de loteamentos, a mudança de propriedade 

e o desmembramento ou remembramento de lotes. Essas mudanças precisam ser interpretadas e 

compreendidas para que sua transformação em uma legislação seja a mais adequada possível. 

Tomando por base a visão de cidade exposta por Carlos (2001a), para quem ela é 

composta de fragmentos de diferentes temporalidades, essa visão passa pela morfologia urbana. 

O processo de urbanização da sociedade faz-se de modo ininterrupto, porém sucessivamente.  O 

contato com a cidade é o reconhecimento da vida e das práticas urbanas, entendidas nas relações 

sociais e culturais impressas na morfologia da cidade. Nesse processo, a morfologia não revela a 

gênese do espaço, mas aparece “como um caminho seguro para a análise do modo como o 

passado e o presente se fundem nas formas, revelando as possibilidades de entendimento da 

dinâmica da reprodução espacial.” (op. cit., p. 163). Carlos ainda esclarece que a morfologia está 

carregada de um valor social e, por isso, entra no plano da memória, da identidade. Assim, pensar 
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a morfologia urbana significa pensar que os ritmos da vida cotidiana se ligam à duração das 

formas e de suas funções e estas à construção da identidade e da memória. 

Da mesma forma, Bresciani (1994) afirma que as cidades contêm elementos da 

arquitetura, chamados de resíduos materiais, que sobrevivem em nossa memória, tornando-se 

suportes materiais para a formação da imagem das cidades. 

Considerando essa orientação conceitual, para alcançarmos as temporalidades diversas 

do saber sobre a cidade e, consequentemente, das áreas públicas e abordar esse “fenômeno 

urbano” mediante a análise baseada na interlocução das categorias geográficas com as 

provenientes do urbanismo, subsidiamo-nos no pensamento reflexivo social de Lefebvre (1991, 

p. 12). Este pensamento, no trato da análise do espaço social, se “ocupa dos fenômenos sensíveis 

sem excluir o imaginário, os projetos e projeção, os símbolos e utopias”, propõe a exposição dos 

níveis provenientes da prática social, considerando, de um lado, as questões de suas relações 

concernentes à arquitetura, na qual “a cidade, o espaço urbano revelam uma espacialidade - o 

urbanismo”; e  de outro, em um nível mais amplo, “o território regional, nacional, continental, 

mundial, que diz respeito à competência dos economistas e planificadores.” Nesse sentido, as 

áreas públicas, como “fenômeno urbano”, podem ter sua significação enriquecida com todos os 

saberes da Geografia e da arquitetura. 

Ainda conforme Lefebvre (1999a), a cidade é o resultado de um processo cumulativo 

relativamente contínuo de acumulação de conhecimentos, de técnicas, de coisas, de pessoas, de 

riquezas e de dinheiro. 

A morfologia urbana nos auxilia no reconhecimento das significações e das 

configurações da cidade e de seus espaços públicos, assim como na percepção de como esses 

espaços se articulam com a cidade. Auxilia-nos, também, a perceber e a visualizar as 

transformações de suas formas e funções urbanas.  A partir da reflexão realizada, a cidade é lugar 

no qual nosso objeto de estudo está inserido: a cidade de Jataí (GO). Entender o que é um lugar 

num determinado momento significa, para Santos (1996), saber o que o constitui, pois ele “é o 

resultado de diversas ações de diversos elementos que se dão em diferentes níveis. Esses 

elementos são variáveis, pois mudam de significado através do tempo (p. 95)”.  

Meneses (1996) observa que, para se entender a cidade, é preciso “historicizá-la” como 

ser social, ou seja, vê-la como processo social. Dessa maneira, podemos perceber permanências e 
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transformações. “Historicizá-la é defini-la e explorá-la levando em conta sua prática e 

representações pela própria sociedade que a institui e a transforma continuamente.” (p. 147). 

Desse modo, analisando a cidade como um processo social, como “lócus privilegiado da 

vida social” (CAVALCANTI, 2001b, p. 11), compreendemos o espaço urbano conforme Corrêa 

(1989, p.9): “ fragmentado e articulado, reflexo e condicionalmente social, um conjunto de 

símbolos e campos de lutas. É assim a própria sociedade em uma de suas dimensões, aquela mais 

aparente, materializada nas formas espaciais”. 

Jataí começa sua história em setembro de 1836, quando Francisco Joaquim Vilella e seu 

filho, José Manoel Vilella, procedentes de Minas Gerais, entraram nos sertões do sudoeste goiano 

pelo município de Rio Verde, formando uma fazenda de criação de gado às margens dos rios 

Claro e Ariranha. A Fazenda Ariranha foi adquirida em 26 de dezembro de 1857. Em 7 de agosto 

de 1864, o município de Rio Verde perde grande parte de seu território ao ser criada a Freguesia 

do Divino Espírito Santo de Jataí. 

Em 17 de agosto do mesmo ano, o governo de Goiás publicou em lei a elevação do 

território à categoria de distrito. Nessa mesma época, Jataí vivia o clima da Guerra do Paraguai, 

pois sediava um depósito de abastecimento das tropas em marcha para a zona de conflito. No ano 

de 1875, Jataí já possuía um respeitável comércio no setor da pecuária, juntamente com a 

atividade agrícola, que também se despontava promissora.  

Em 28 de julho de 1882, o governo da província divulga a Resolução da Assembleia 

Legislativa, que eleva a Freguesia de Jataí à categoria de Vila com a denominação de Vila do 

Paraíso, solenemente instalada em 2 de março de 1885. Em 20 de fevereiro de 1890, a história de 

Jataí muda com a publicação do decreto nº 22 do governo da província, criando o município de 

Jataí, desligando-o de Rio Verde. Foi elevado à condição de cidade com a denominação de Jataí, 

pela lei estadual nº 56, de 31-05-1895, data em que se comemora o aniversário da cidade, e criado 

o brasão (figura 3) e a bandeira do município (figura 4). 
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             Figura 3 - Brasão de Jataí.                                                            Figura 4 – Bandeira de Jataí. 

 

 

A figura 5, nos mostra a localização de Jataí, dentro do Estado de Goiás e com a sua 

malha viária privilegiada. 

                         

 

 

            

 

Figura 5 –  Munic ípio de Jataí :  loca lização no Estado  de Goiás  e  sua  malha v iária  priv ileg iada.  

Fonte: http://www.jatai.go.gov.br/mapa/mapa_turistico.html 

jatai-goias.blogspot.com 

  

Microrregião Sudoeste    
de Goiás 
Município de Jataí 
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Em uma avaliação preliminar de seu plano urbanístico, nas questões concernentes ao 

nosso estudo, podemos definir a malha ou traçado urbano como uma planta da cidade 

representada pelo seu sistema viário e os espaços delimitados pelas vias, que, em Jataí (GO), 

foram definidas, originalmente, pelo tipo de malha linear, caracterizando-se por vias retas em 

sequência, podendo apresentar-se como linear aberta, linear fechada, linear semifechada, linear 

fechada com praça central e linear em alça. Os parcelamentos configurados por uma malha linear 

possuem uma rua central com os lotes voltados para ela. Esse tipo de configuração é 

caracterizado pela reprodução em série na distribuição dos lotes, ou seja, há uma repetição das 

características formais das glebas – morfologia, dimensões e orientação. 

Segundo Faria, Carvalho, Costa (2005) e Faria, Costa, Oliveira, Rocha (2006), 

Classificação das malhas lineares: 

 

1) Malha Linear Aberta: possui mais de uma articulação com a malha viária do entorno, sendo 

bastante comum em pequenas glebas.  

 

2) Malha Linear Fechada: possui uma rua central sem saída (em “cul-de-sac”) e um ponto de 

articulação com a malha externa. Malha Linear semifechada: pode se dizer uma junção da aberta 

com a fechada na qual uma das extremidades da rua é para retorno e possui uma via intermediária 

transversal, o que garante um maior contato com as áreas vizinhas.  

 

 

3) Malha Linear Fechada com Praça Central apresenta aspectos muito similares a esta última, 

porém, neste caso, a rua contorna uma praça central, criando um grande largo na frente dos lotes.  

 

4) Malha Linear em alça: configura-se de forma muito semelhante à linear com praça central, uma 

vez que em ambos os casos, a rua sofre uma bifurcação, mas neste caso, contorna não mais um 

espaço de uso público, mas sim uma quadra, um espaço privado.  

5) Malha Radial: as ruas convergem para um mesmo ponto. 

 

6) Malha Reticulada: formada por feixes paralelos de vias e que ocupam uma área maior 

caracterizada como ortogonal e irregular.  

 

 
Classificação das Malhas Reticuladas:  

 

1)Malha Reticulada Ortogonal: As cidades com este tipo de planta apresentam um traçado 

geométrico muito regular, com ruas direitas e perpendiculares, formando entre elas ângulos retos 

(de 90 graus). 

 

2)Malha Reticulada Irregular: as ruas não seguem uma disposição regular, seguindo várias 

direções. Normalmente, a Malha Reticulada Ortogonal é aplicada em grandes glebas, o que pode 

proporcionar um melhor arranjo espacial quando da divisão do terreno em quadras, lotes, ruas e 

espaços para uso e convívio público.  

 

 

 

Para melhor compreender o espaço urbano de Jataí (GO), faremos a divisão em dois 

períodos: de sua fundação ao ano 1999 e do ano 2000 ao ano de 2009. 
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O motivo se deve ao fato de no Cartório de Registro de Imóveis e na própria Prefeitura 

faltarem dados dos loteamentos mais antigos como seus traçados originais, indicação das áreas 

públicas destes loteamentos, objeto deste estudo. 

Já nos loteamentos mais recentes, a partir do ano de 2000, é possível encontrar toda a 

documentação necessária ao estudo, de forma a não ficarem faltando dados que poderiam 

comprometer ou maquiar o estudo apresentado. 

 

 

2.1– O espaço urbano de Jataí (GO) até 1999. 

 

A expansão urbana de Jataí (GO), de sua fundação em 1836 até a década de 1960, se deu 

de forma mais espontânea, tendo o seu núcleo original se instalado às margens do Córrego Jataí, 

compreendendo uma área de 1,73 km² (Figura 6).  

Segundo Silva (2009), nas décadas posteriores, a expansão urbana se deu em um novo 

ritmo. A área ocupada por loteamentos na década de 1960 é de 10,46 km², significando um 

crescimento superior a 500% em relação aos dados de 1959. Todavia, a área loteada não é 

efetivamente ocupada. Analisando uma fotografia aérea do ano de 1965, Silva (2009) verificou 

que a área ocupada de forma real, implicando edificações construídas e não apenas lotes abertos, 

é de 6,13 km². Tal valor corresponde a 59% da área loteada. Desta forma, é perceptível, mesmo 

no início do incremento urbano, a visão de valorização do solo urbano pela implantação de 

loteamentos na periferia da cidade com vistas a uma valorização das áreas intermediárias. 

Ainda segundo Silva (2009) na década de 1970, a área urbana de Jataí cresce 28% em 

relação à anterior, alcançado um valor de 13,41 km². De 1970 para 1980, a variação é de 40%, 

sendo a área ocupada de 18,88 km². Na década de 1990, a área urbana corresponde a 22,14 km², 

com uma variação de 17% em relação à anterior. Em 2009, a área ocupada é de 25,60 km², 

reflexo do crescimento de 15% considerando a década de 1990. 

No início dos anos 70, começaram a surgir as primeiras leis regulamentando o 

crescimento urbano. 

Mas é a partir da década de 2000 que estas leis se consolidam no município, sendo mais 

bem elaboradas, tendo surgido a primeira lei de zoneamento em 2003. 
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Figura 6 –  Jataí-GO: Implantação de loteamentos – Evolução da área ocupada. 

Fonte: Silva (2009) 
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Figura 7 - Fotos da cidade de Jataí na década de 40. 

  

A Figura 7 mostra trechos da cidade, destacando parte de ruas da época, onde já se nota 

que na implantação da Av. Goiás, havia a preocupação em colocar uma via mais ampla para 

melhor circulação dos veículos e das pessoas, a qual para a época era uma via bem ampla, 

apresentando hoje já alguns sintomas dos problemas de outras vias, como falta de 

estacionamento.  

Bem como das praças da época, entre as quais a Praça Tem. Diomar Menezes, a qual 

conserva até os dias atuais suas dimensões, tendo sido alterada apenas em seu layout interno. 

Jataí no final do ano 1999 tinha uma população de 75.451 habitantes - a área urbana com 

68.821 habitantes e com 6.630 habitantes a área rural - conforme o censo de 2000 do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. A área da cidade compreeendia 25,91 quilômetros 

quadrados, distribuídos em 75 bairros conforme mostra a figura 8, a saber: 
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Figura 8 – Área urbana de Jataí (GO) – 2008 – distribuição dos bairros. 

Fonte: Prefeitura Municipal de Jataí (GO). 
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Tabela 1 - Loteamentos habitacionais existentes até o período de 1999 

Nº Bairro Nº Bairro Nº Bairro 

01 Epaminondas 02 Epaminondas II 03 Aeroporto 

04 Santa Lúcia 05 Bela Vista 06 Vila Iracema 

07 Vila Campo Neutro 08 Vila Brasília 09 Jardim Ana Paula (Aimbiré) 

10 Setor Santa Maria 11 Antena 12 Centro 

13 Vila Progresso 14 Centro (parte baixa) 15 Colmeia Park 

16 Jardim Rio Claro 17 Vila Olavo 18 Loteamento Carvalho 

19 Vila Fátima 20 Hamilton Nunes 21 Jardim América 

22 Vila Sofia I 23 Vila Sofia II 24 Vila Sofia III 

25 Jacutinga 26 Popular 27 Vila Luiza 

28 Setor Samuel Graham 29 Setor Oeste 30 Sodré 

31 Vila Frei Domingos 32 Jardim da Liberdade 33 Setor Divino Espírito Santo 

34 Jardim Maximiliano Peres 35 Setor Geda 36 Jardim Paraíso 

37 Vila São Pedro  38 Vila Palmeiras 39 Setor Industrial 

40 Cordeiro 41 Santo Antônio 42 José Estevan 

43 Setor Alto das Rosas 44 Setor Fabriny 45 Setor Colinas 

46 Setor Planalto 47 Dom Abel 48 Serra Azul 

49 Setor Hermosa  50 Fernandes 51 José Bento 

52 Conjunto Residencial Rio Claro 

I 

53 Conjunto Residencial Rio Claro 

II 

54 Conjunto Residencial Rio 

Claro III 

55 Setor Granjeiro 56 Santa Terezinha 57 Das Mansões 

58 Francisco Antônio 59 Conjunto Residencial Estrela 

D‟Alva 

60 Conjunto Residencial Filostro 

Machado 

61 Conjunto Residencial Dorival de 

Carvalho 

62 Sítio Recreio Alvorada 63 Vila Três Marias 

64 Sítio Recanto Alvorada 65 Conjunto Residencial Cohacol 66 Conjunto Residencial Mauro 

Bento 

67 Conjunto Residencial Jardim 

Goiás 

68 Bela Vista II (irregular) 69 Residencial Barcelona 

70 Conjunto Sebastião Herculano 

de Souza I 

71 Conjunto Sebastião Herculano 

de Souza II 

72 José Ferreira 

73 Dom Benedito Domingos 

Cóscia 

74 Jardim Primavera 75 Setor Nossa Senhora do Bom 

Conselho 

Fonte: Prefeitura Municipal de Jataí – Secretaria de Obras e Ação Urbana - 2010 
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Não foram levados em conta os povoados de Vila Nossa Senhora do Carmo (Estância) e 

Naveslândia, pois nestes povoados o crescimento se deu de forma irregular, não havendo mapas e 

registros das áreas públicas em estudo. 

Como muitos dos documentos originais, principalmente dos loteamentos mais antigos, já 

se perderam, foram analisados cinco loteamentos para uma amostragem, são eles: Setor Planalto, 

Vila Progresso, Jardim Rio Claro, Conjunto Dorival de Carvalho e Bairro Dom Abel, os quais 

foram escolhidos por ser possível obter toda a documentação referente aos mesmos para os 

estudos. 

Setor Planalto, aprovado pelo decreto nº 3.255 de 07 de janeiro de 1988, possui uma área 

total de 250.141,10 m² (100,00%). As áreas institucionais com área de 13.777,44 m² (5,51%) e as 

áreas verdes com área de 5.707,00 m² (2,28%). 

Sua situação atual é que das áreas institucionais originais só restam 2.031,55 m² 

(0,81%), entretanto, as áreas institucionais atualmente somam 3.719,05 m² (1,48%); e das áreas 

verdes, não resta nada como área verde (0,00%), tendo parte desta área verde (1.687,50 m²) 

alterada sua destinação para área institucional. 

A figura 9 confronta os dados reais do Setor Planalto, na época de sua implantação 

(1988), com os dados ideais para a implantação das áreas verdes e institucionais deste bairro com 

as áreas atuais existentes (2010). 

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%
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Figura 9 – Indicação em porcentagens de áreas públicas ideais, reais e existentes atualmente no bairro Setor 

Planalto. 
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Vila Progresso, aprovado pelo decreto nº 64 de 27 de novembro de 1959, possui uma 

área total de 233.600,00 m² (100,00%), 1ª gleba. As áreas institucionais com área de 8.756,27 m² 

(3,75%) e as áreas verdes com 8.325,00 (3,56%). 

Sua situação atual é que todas as áreas institucionais foram loteadas, bem como a área 

verde, da qual resta atualmente apenas um lote para a Prefeitura com 450,00 m² (0,19%). 

A figura 10 confronta os dados reais da Vila Progresso, na época de sua implantação 

(1959), com os dados ideais para a implantação das áreas verdes e institucionais deste bairro com 

as áreas atuais existentes (2010). 
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Figura 10 – Indicação em porcentagens de áreas públicas ideais, reais e existentes atualmente na Vila 

progresso. 

 

Bairro Jardim Rio Claro, aprovado pelo decreto nº 11 de 05 de janeiro de 1955, possui 

uma área total de 1.592.432,11 m² (100,00%). As áreas institucionais com área de 16.108,00 m² 

(1,01%) e as áreas verdes com área de 104.708,00 m² (6,57%). 

Sua situação atual é que todas as áreas institucionais permanecem conforme o original, 

tendo sido ampliada na transformação de 24.200,00 m² de área verde em institucional, totalizando 

atualmente 40.308,00 m² de área institucional (2,53%). Já as áreas verdes tiveram uma redução 

de 36.128,00 m² (24.200,00 m² transformados em área institucional – escola – e 11.928,00 m² 

transformados em lotes), restando atualmente uma área com 68.580,00 m² de área verde (4,30%). 

A figura 11 confronta os dados reais do bairro Jardim Rio Claro, na época de sua 

implantação (1955), com os dados ideais para a implantação das áreas verdes e institucionais 

deste bairro com as áreas atuais existentes (2010). 
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Figura 11 – Indicação em porcentagens de áreas públicas ideais, reais e existentes atualmente no bairro 

Jardim Rio Claro. 

 

Conjunto Dorival de Carvalho, implantado pelo Estado em 1994, não possui decreto de 

aprovação, possui uma área total de 51.637,80 m² (100,00%). As áreas institucionais com área de 

1.138,00 m² (2,20%) e as áreas verdes com área de 10.351,66 m² (20,04%). 

Sua situação atual é que a área institucional permanece conforme o original com 

1.138,00 m² (2,20%). Já a área verde já não tem mais nem um metro quadrado (0,00%). 

A figura 12 confronta os dados reais do Conjunto Residencial Dorival de Carvalho, na 

época de sua implantação em 1994, sendo denominado o mesmo através da Lei municipal nº 

1.710/94, de 01 de março de 1994, com os dados ideais para a implantação das áreas verdes e 

institucionais deste bairro com as áreas atuais existentes (2010). 
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Figura 12 – Indicação em porcentagens de áreas públicas ideais, reais e existentes atualmente no Conjunto 

Dorival de Carvalho. 
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Bairro Dom Abel, aprovado pelo decreto nº 3.154 de 25 de junho de 1987, possui uma 

área total de 800.521,84 m² (100,00%). As áreas institucionais com área de 63.997,83 m² (7,99%) 

e as áreas verdes com área de 41.990,08 m² (5,25%). 

Sua situação atual é que das áreas institucionais permanecem apenas 15.943,93 m² 

(1,99%). Já as áreas verdes tiveram uma redução para 27.876,84 m² (3,48%). 

A figura 13 confronta os dados reais do bairro Dom Abel, na época de sua implantação 

(1987), com os dados ideais para a implantação das áreas verdes e institucionais deste bairro com 

as áreas atuais existentes (2010). 
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Figura 13 – Indicação em porcentagens de áreas públicas ideais, reais e existentes atualmente no bairro Dom 

Abel. 

 

Originalmente, estes bairros possuíam 103.777,54 m² de áreas institucionais e 

171.081,74 m² de áreas verdes. 

Ao final do ano de 2009, 42.668,56 m² correspondentes a 41,12% das áreas originais 

destas áreas institucionais já tinha alterada sua destinação para outras finalidades diferentes para 

as quais tinham sido originalmente projetadas, sendo doadas à iniciativa privada ou loteadas e 

doadas ou vendidas, restando apenas 61.108,98 m², correspondente a 58,88% da área original. 

O mesmo ocorreu com as áreas verdes, que, legalmente, não poderiam ter sua destinação 

alterada, restando apenas 96.906,84 m², correspondentes a 56,64% dos 171.081,74 m² (100,00%) 

das áreas originais, portanto, uma redução de 74.174,90 m², correspondentes a 43,36% das áreas 

originais. 

A figura 14 confronta os dados reais dos cinco bairros acima estudados, na época de sua 

implantação (1955-1988), com os dados atuais (2010) dos restantes das áreas verdes e 

institucionais destes cinco bairros. 
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Figura 14 – Indicação em porcentagens de áreas públicas implantadas e existentes atualmente no bairro 

porcentagens de áreas públicas implantadas e atuais nos cinco bairros estudados acima. 

 

Algumas áreas públicas determinadas como sendo áreas verdes já existentes neste 

período, como a Praça da Bíblia e a Praça da Catedral, por exemplo, cumprem a função a que se 

destinam, de forma diferenciada das demais pois, como tal, deveriam promover a interação 

social, a prática de atividades físicas e de lazer;   no entanto, estes dois exemplos são de praças 

contemplativas, não se vendo nelas as interações acima citadas de forma mais ampla, comuns em 

outras praças e parques como a Praça Tenente Diomar Menezes, os Lagos JK e Diacuí. 

Este fato nos leva a perceber que não basta somente a destinação da área, mas ela deve 

ser tratada e receber os equipamentos públicos que lhe possibilitam cumprir sua função. 

Percebemos durante o período desta pesquisa, a grande importância das áreas verdes e 

do fato de que estas devam receber do Poder Público a atenção necessária como colocação de 

equipamentos públicos e de conservação, para o convívio da população. Bem como que as 

mesmas devem ser conservadas em sua destinação de uso, não podendo ser desafetadas. 

Se estas alterações de destinação de uso causaram prejuízos à população destas áreas, 

isso pode ser objeto de um novo estudo.  Neste momento da pesquisa ressalvamos a necessidade 

destas áreas para o convívio e interação comunitária. 

 

2.2– O espaço urbano de Jataí (GO) de 2000 a 2009. 

 

Jataí (GO) está deixando de ser um centro local, se tornando um centro sub-regional, 

pois é uma cidade pequena nos parâmetros oficiais do Governo Federal, como aponta o IBGE, 

não possuindo uma população igual ou superior a 100 mil habitantes, conforme o Censo do IBGE 
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de 2010. É também uma cidade média, se analisarmos a densidade demográfica do Estado de 

Goiás, além de ela exercer uma influência nas cidades menores do seu entorno como Caiapônia, 

Serranópolis, Caçu, Aparecida do Rio Doce, Aporé, Perolândia, entre outras, tanto política 

quanto econômica e como geradora de tecnologia. 

Jataí no ano de 2010 possuía uma população de 88.048 habitantes - a população urbana 

de 81.044 habitantes e 7.004 habitantes a população da zona rural - conforme os primeiros 

resultados do censo de 2010 do Instituto Brasileiro de geografia e Estatística – IBGE, e uma área   

de  29,6 quilômetros quadrados, distribuídos em 88 bairros  que comportam habitações 

(excluindo-se o bairro Industrial e o Distrito Agroindustrial). 

A figura 15 mostra parte desta evolução e verticalização do crescimento urbano de Jataí. 

 

 

Figura 15 - Foto panorâmica de Jataí (GO).   
Fonte: Jataí-GO (2004a): Dossiê de Jataí – Foto Gênio Eurípedes. 

 

Portanto, nesta última década a população aumentou em 12.597 habitantes e a área 

urbana cresceu em 3,69 km² ou mais precisamente em 3.695.836,60 m², distribuidos em 15 novos 

bairros, a saber: 
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1.º) Primavera II, aprovado pelo decreto nº 1551, de 30/11/2000, com 304 lotes, 

9.310,91 m² de área verde, distribuídos em 02 áreas, e 9.364,09 m² de área institucional, 

distribuídos em 01 área, e área total da gleba de 124.500,00 m²; 

2.º) Residencial Morada do Sol, aprovado pelo decreto nº 1557, de 04/12/2000, com 287 

lotes, 12.648,20 m² de área verde, distribuídos em 03 áreas,  12.689,58 m² de área institucional, 

distribuídos em 02 áreas, e área total da gleba de 165.503,00 m²; 

3.º) Conjunto Residencial Cylleneo França, aprovado pelo decreto nº 481, de 

21/10/2002, com 281 lotes, 10.117,12 m² de área verde, distribuídos em 01 área, e 10.120,00 m² 

de área institucional, distribuídos em 02 áreas, e área total da gleba de 134.873,00 m²; 

4.º) Conjunto Residencial Cohacol 5, aprovado pelo decreto nº 872, de 16/04/2004,  com 

490 lotes, 19.115,84 m² de área verde, distribuídos em 01 área,  19.029,55 m² de área 

institucional, distribuídos em 02 áreas, e área total da gleba de 253.548,39 m²; 

5.º) Residencial Bandeirantes, aprovado pelo decreto nº 605, de 2006, com 354 lotes, 

13.086,62 m² de área verde, distribuídos em 02 áreas,  13.086,62 m² de área institucional, 

distribuídos em 01 área, e área total da gleba de 195.257,00 m²; 

6.º) Residencial das Brisas, aprovado pelo decreto nº 6431, de 2007, e pelo decreto de nº 

679, de 2007, com 1.328 lotes, 50.589,50 m² de área verde, distribuídos em 04 áreas,  50.200,01 

m² de área institucional, distribuídos em 01 área, e área total da gleba de 733.390,19 m²; 

7.º) Residencial Portal do Sol – 1ª etapa, aprovado pelo decreto nº 647, de 2007, com 

1.245 lotes, 48.287,65 m² de área verde distribuídos em 12 áreas,  48.302,29 m² de área 

institucional, distribuídos em 03 áreas, e área total da gleba de 649.821,90 m²; 

8.º) Residencial Portal do Sol – 2ª etapa, aprovado pelo decreto nº 648, de 2007, com 

404 lotes, 18.954,24 m² de área verde, distribuídos em 05 áreas,  18.954,24 m² de área 

institucional, distribuídos em 01 área, e área total da gleba de 291.048,30 m²; 

9.º) Residencial Flamboyant, aprovado pelo decreto nº 743, de 27/07/2007, com 1.260 

lotes, 50.187,64 m² de área verde, distribuídos em 05 áreas,, 50.187,64 m² de área institucional, 

distribuídos em 01 área, e área total da gleba de 670.377,57 m²; 

10.º) Residencial Recanto da Mata, aprovado pelo decreto nº 760, de 09/08/2007, com 

153 lotes, 8.216,20 m² de área verde, distribuídos em 01 área,  7.881,20 m² de área institucional, 

distribuídos em 01 área, e área total da gleba de 104.040,00 m²; 
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11.º) Residencial Eldorado, aprovado pelo decreto nº 1.298, de 18/12/2008, com  76 

lotes, 10 m² de áreas verdes, 10 m² de áreas institucionais e área total da gleba de 68.877,50 m²; 

12.º) Setor Jardim Goiás II, aprovado pelo decreto de nº de 482, de 21/10/2002, com 

195 lotes, 7.260,68 m² de área verde, distribuídos em 01 área, e 7.260,60 m² de área institucional, 

distribuídos  em 01 área, e área total da gleba de 96.800,00 m²; 

13.º) Setor Sul, aprovado pelo decreto de nº 1.092, de 21/05/2008, com 330 lotes, 

13.764,06 m² de área verde, distribuídos em 02 áreas, e 14.679,52 m² de área institucional, 

distribuídos em 01 área, e área total da gleba de 182.051,61 m²; 

14.º) Jardim Floresta, aprovado pelo decreto de nº de 194, de 25/07/2001, com 356 

lotes, 14.365,68 m² de área verde, distribuído em 01 área, e 16.805,45 m² de área institucional, 

distribuídos em 04 áreas, e área total da gleba de 207.800,00 m²; 

15.º) Distrito Agroindustrial de Jataí, aprovado pelo decreto nº 680, de 02/03/2007, com 

209 lotes (módulos), que, pela  sua destinação específica, não será considerado nesta pesquisa por 

não conter unidades habitacionais. 

 

A soma das áreas institucionais destes bairros totalizou 278.560,79 m², distribuídos em 

22 áreas, e as áreas verdes totalizaram 275.904,34 m², distribuídos em 41 áreas, e a área total 

loteada somou 3.877.888,31 m² ou 3,87 km², conforme são mostradas na figura 16. 
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Figura 16 – Áreas verdes e institucionais na cidade nos 14 últimos loteamentos implantados de Jataí (GO)  
Fonte: Prefeitura de Jataí (GO).   Autor: Luís Alberto Assis Carvalho. 
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Como as instalações destes loteamentos são recentes, tendo a maioria sido aprovada em 

2007 e efetivada sua instalação até 2009, as áreas verdes e institucionais ainda permanecem com 

suas destinações iniciais, tendo apenas sido doadas a órgãos estaduais ou federais para que ali 

sejam instaladas instituições públicas como o Ifet (Instituto Federal Tecnológico de Goiás), o 

Poder Judiciário do Estado de Goiás (para a instalação do novo Fórum), entre outros, que mantêm 

a finalidade para a qual foram destinadas as áreas institucionais.  

 

   

Figura 17 – Carta imagem do perímetro urbano de Jataí (GO). 

Fonte: IFG/Jataí.    Autor: Ednaldo Oliveira de Carvalho. 
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A figura 17, na página anterior, nos mostra um comparativo entre as áreas da cidade: a 

área do perímetro urbano e a área de expansão urbana, além de mostrar a área militar, pertencente 

ao Exército Brasileiro. 

Percebe-se nos dados apresentados na figura 17 a enorme diferença entre a área do 

perímetro urbano com 193,50 km² com a área da cidade de apenas 29,60 km². 

Esta grande diferença se deve principalmente pelo fato de ter se expandido o perímetro 

urbano até o Córrego Bom Sucesso por ocasião da formação do Lago Bom Sucesso e do Jataí 

Termas Park – JTC, atual Thermas Beach Parck; pois para que o município recebesse verbas 

federais, através do Ministério do Turismo, para a perfuração de poços para o Thermas Beach 

Park, há a exigência que o mesmo deva estar dentro do perímetro urbano. 
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            Figura 

18 - Gráfico mostrando a relação das áreas públicas existentes originalmente em Jataí (GO) nos loteamentos 

implantados de 2000 a 2009. 

 

A Figura 18 nos mostra o crescimento dos loteamentos em Jataí (GO) durante o período 

desta pesquisa de 2000 à 2009, verificando-se que no ano de 2007 houve um crescimento muito 

acima da média dos demais anos deste período estudado. Este fator se deve principalmente à 

facilidade do poder público municipal que de forma equivocada permitiu a implantação dos 

loteamentos, contrariando a lei de parcelamento do solo urbano vigente à época, permitindo 

principalmente a instalação de lotes com áreas menores que a mínima, caixas de ruas (ruas mais 

passeios) com larguras inferiores ao mínimo, invasão da APP (Área de Preservação Permanente), 

não instalação da infra-estrutura mínima necessária, na maioria destes loteamentos, como a rede 

de esgoto, asfalto, água, galerias pluviais; quantidade de áreas verdes e institucionais menores 

que o mínimo, pois houve situações em que estas áreas públicas ficaram dentro de Áreas de 

Preservação Permanente - APP, entre outras. Alguns loteamentos apresentavam apenas parte da 
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infra-estrutura necessária pronta na época de início de seu lançamento e comercialização. Alguns 

foram comercializados até mesmo sem possuir a rede de água pronta, o que é proibido pela 

legislação. 

Hoje estas irregularidades são alvo de investigação por parte do Ministério Público que 

intimou os loteadores que se beneficiaram destas irregularidades, bem como a Prefeitura 

Municipal de Jataí, que permitiu que ocorressem as irregularidades, a fazer uma compensação 

como forma de amenizar os danos ambientais causados por estes loteamentos. Está em estudo a 

criação de um parque ecológico a ser criado e mantido por ambas as partes, loteadores e 

Prefeitura. 

Embora estas compensações não sejam o suficiente para minimizar os efeitos negativos 

destes loteamentos sobre a cidade e sua população, como ruas mais estreitas, Áreas de 

Preservação Permanente ao longo dos rios, córregos e nascentes menores que o exigido, lotes 

pequenos dificultando a ampliação das unidades habitacionais, falta de rede de esgoto, sendo esta 

substituída por fossas sépticas; esta ação do Poder Público já é um indício de que no futuro tais 

irregularidades possam ser impedidas a tempo, evitando assim problemas urbanísticos para a 

cidade e de conforto e sócio ambiental para seus habitantes.  

Segundo a Sociedade Brasileira de Arborização Urbana (SBAU), estas áreas verdes se 

encontram abaixo do referencial de 15 m² por habitante sugerido, o que nos mostra que nas 

legislações anteriores (1999, 2003 e 2007) e na legislação atual (2010), tais áreas se encontram 

subdimensionadas, devendo ser revistas pelos legisladores do município para que possa adequá-

las ao valor referencial sugerido pela SBAU para que proporcione um melhor bem-estar para a 

população da cidade e, conseqüentemente, melhor qualidade de vida. 
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2.3 - Da problemática do crescimento irregular 

 

O crescimento da cidade nesta proporção nos mostra um desequilíbrio entre o aumento 

da população e a quantidade de lotes criados no período.  

A ocupação dos espaços vazios nas áreas já loteadas diminuiria esta pressão de 

crescimento, embora não haja normas que determinem qual seria o crescimento ideal do espaço 

urbano, sem dúvidas, o caminho não passa pelo excesso de novos loteamentos, os quais embora 

sejam, em sua maioria, objeto de especulação financeira, por outro lado ajudam a equilibrar os 

custos de aquisição de lotes pela população de classe econômica mais baixa, através da lei da 

oferta e da procura.  

Mas, com a criação de novos loteamentos, são criadas áreas públicas onde não existem 

ou quase não existem moradores, mas que passam a ter um custo ao poder público para a sua 

manutenção, como a iluminação pública, conservação e limpeza das ruas e das áreas públicas. E a 

não ocupação destas áreas públicas pelo poder público coloca-as em risco, sujeitas a invasões, 

como já ocorreu em um passado não muito distante. 

Nos 14 loteamentos habitacionais implantados no período de 2000 a 2009, foram 

oferecidos 7.063 lotes distribuídos e ocupados conforme mostra a Tabela 1, incluindo as áreas 

institucionais (dados da Secretaria da Fazenda Municipal de novembro de 2010), sendo que neste 

período a população da cidade cresceu em 10.996 habitantes, ou seja, quase um lote por 

habitante.  
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Tabela 2 - Loteamentos habitacionais implantados no período 2000 a 2009 

 

Nº Nome Total de 

lotes 

Lotes 

edificados 

Lotes com 

edificação 

temporária 

 

Lotes em 

edificação 

Lotes 

vagos 

01 Primavera II 304 32 01 55 216 

02 Residencial Morada 

do Sol 

287 13 00 22 252 

03 Conj.Residencial 

Cylleneo França 

281 269 00 08 04 

04 Conj.Residencial 

Cohacol 5 

490 436 00 25 29 

05 Residencial 

Bandeirantes 

354 12 00 20 322 

06 Residencial das 

Brisas 

1.328 40 02 62 1.224 

07 Residencial Portal 

do Sol – 1ª etapa 

1.245 10 00 78 1.157 

08 Residencial Portal 

do Sol – 2ª etapa 

404 02 00 06 396 

09 Residencial 

Flamboyant 

1.260 00 00 00 1.260 

10 Residencial recanto 

da Mata 

153 06 00 16 131 

11 Residencial 

Eldorado 

76 00 00 00 76 

12 Setor Jardim Goiás 

II 

195 175 00 05 15 

13 Residencial setor 

Sul 

330 80 00 56 194 

14 Jardim Floresta 356 04 00 45 307 

 

Fonte: Prefeitura Municipal de Jataí – Secretaria de Obras e Ação Urbana - 2010 
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Figura 19 – Dados dos lotes edificados/em edificação/vagos – 2000 a 2009. 

Fonte: Prefeitura Municipal de Jataí.  

 

A Tabela 2 e a Figura 19 mostram uma predominância de lotes vagos. 

Este vazio urbano surgido nestes últimos loteamentos, somado ao vazio urbano já 

existente de cerca de 12.000 lotes (dados da Secretaria da Fazenda do Município de Jataí – 

novembro 2009), coloca a cidade em conflito, pois ainda existem famílias inteiras sem uma 

moradia própria, conforme dados da Secretaria Municipal de Habitação (2010), ao mesmo tempo 

em que sobram lotes na cidade. É o contraste entre os loteamentos públicos e os particulares: nos 

loteamentos públicos, como o Conjunto Residencial Mauro Bento, o último loteamento feito pelo 

Estado, os lotes estão totalmente ocupados; nos Residenciais Eldorado e Flamboyant, feitos pela 

iniciativa privada, os lotes estão totalmente vazios;  e nos outros loteamentos, como o Residencial 

Portal do Sol – 1ª etapa,    os lotes estão mais de 90% desocupados. 

O motivo deste vazio urbano em algumas áreas é principalmente pela falta de infra-

estrutura, como o transporte coletivo, ligando estes bairros ao centro da cidade, e a falta de 

equipamentos públicos instalados neles, como escolas, creches, posto de saúde e de segurança, 

além da falta de um comércio local, como padarias, supermercados, farmácias além da 

especulação imobiliária. 

Esse fenômeno gera um círculo vicioso: as pessoas não constroem porque não existem 

estes equipamentos públicos; o comércio local, por sua vez, não se instala ali porque não existem 

edificações residenciais (moradores); e o Poder Público também não constrói nestes locais pois 

não há moradores.  

Uma distribuição equilibrada das áreas públicas em um loteamento, além de fornecer o 

lazer e os equipamentos públicos necessários à comunidade, integra o cidadão à região 

(bairro/zona), dando-lhe uma sensação de posse e continuidade de sua moradia, bem como a 
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necessidade de cuidar e conservar tais equipamentos. Este estudo apresenta um conjunto de 

informações para auxiliar o processo de planejamento dos loteamentos urbanos, considerando os 

requisitos e critérios dos métodos, contribuindo também para o aperfeiçoamento da legislação 

urbanística principalmente por parte dos agentes do poder público. 

A relevância social deste trabalho verifica que praças, bosques, parques, postos de saúde 

e de segurança, escolas e creches, entre outros, são um direito de todos os moradores da cidade. A 

destinação de uma área específica para uso institucional dá aos moradores este direito, bem como 

promove a integração social através das áreas de lazer. 

O que temos de verificar é se as quantidades de áreas públicas legalmente exigidas na 

legislação são suficientes para atender às necessidades do município para instalar os 

equipamentos públicos necessários para a comunidade ou se estas áreas estão aquém das 

necessidades do município. E se estão aquém destas necessidades, qual é o motivo. Se as áreas 

mínimas estão sub-dimensionadas ou está havendo uma alteração no seu uso, comprometendo a 

instalação dos equipamentos públicos. 

O que temos constatado pela verificação do memorial descritivo das áreas públicas, 

confrontado com uma pesquisa de campo, é que em alguns loteamentos surgidos no período de 

2000 a 2009 - período de análise deste estudo - houve uma alteração da finalidade das áreas 

públicas. Essas áreas foram doadas a empresas ou reparceladas em lotes urbanos, distribuídos, na 

grande maioria das vezes, sem um critério social e econômico justificável, como, por exemplo, 

mais de 400 lotes foram doados no final de mandato do poder executivo, período em que a 

legislação eleitoral proíbe essas doações, a pessoas que possuíam simplesmente o critério 

político, pois a maioria delas não estavam inscritas em nenhum programa social, em alguns casos 

já eram possuidoras de outros lotes urbanos no município ou até mesmo de casa própria, em 

detrimento de uma parcela da população realmente carente. Outro exemplo é a doação para 

empresas instalarem concessionárias de motos, restaurantes, mercearias, com o agravante de 

serem doados lotes até mesmo em loteamentos destinados a programas para pessoas carentes, 

para que neles fossem executadas obras comerciais e residenciais destinadas a aluguel. Estas 

doações em período eleitoral ou para firmas ou pessoas destinando a utilização para si ou aluguel, 

podem ser obtidas no Cartório de Registro de Imóveis, na Secretaria Municipal do Patrimônio, no 

Departamento Técnico da Secretaria de Obras e Ação Urbana e até mesmo na Câmara dos 
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Vereadores, onde os registros mostram as datas de doação, os donatários e as finalidades da 

doação ou projetos apresentados para os respectivos lotes. 

Até mesmo as áreas verdes, que legalmente não poderiam ter sua destinação alterada, 

como vimos, foram doadas, locadas com ou sem ônus e até seu reparcelamento em lotes urbanos 

foi feito. Podemos citar a área verde (quadra 22) do bairro Colmeia Park, que foi cedida a uma 

empreiteira para servir de alojamento, e após o período de uso, a edificação foi doada à 

prefeitura, comprovando uma mudança na destinação desta área verde, de forma irregular.     

Outra área verde irregularmente alterada foi a quadra 42 do setor Hermosa, que, após ter 

sido invadida pela população, foi reparcelada e seus lotes vendidos aos respectivos moradores ao 

custo da regularização. 

Mas até que ponto o Estado pode interferir no planejamento, em específico o urbano, 

para determinar o que pode ou não ser feito em determinada área? Esta interferência impactará 

diretamente o cidadão, quer como simples morador da cidade, quer como empreendedor. As 

propostas de zoneamento devem tomar o cuidado de não promover a segregação social. Achar 

um ponto de equilíbrio entre o capital e o social é uma questão complexa e demanda muitos 

estudos. Neste caso, podemos ver o Estado sob três formas distintas: 

1) O Estado é defensor dos direitos e interesses coletivos, colocando os interesses da 

sociedade acima dos interesses particulares. 

2) Dentro do próprio Estado, existem lobistas que defendem os direitos de grupos 

específicos, neste trabalho focamos os interesses imobiliários em detrimento dos 

interesses da sociedade em geral. 

3) O Estado se torna omisso, deixa de atuar até mesmo como forma de política pública. 

 

             Sob este ponto de vista, temos de cobrar um Estado atuante nos direitos da sociedade 

acima dos interesses particulares para que convivamos socialmente em um local mais justo para 

todos. 

              O que temos visto nos últimos anos vai ao contrário do que deveria ser a política pública, 

como a diminuição das caixas das ruas, diminuição da área e da testada dos lotes, conforme 

consta nas alterações sofridas pelo Plano Diretor Urbano de Jataí nestas últimas décadas, para que 

interesses dos agentes imobiliários prevaleçam sobre os interesses da sociedade em geral. Estas 

mudanças da legislação têm fragilizado o Poder Público, que não tem tido forças para intervir na 
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lógica do capitalismo, onde os agentes imobiliários tem tido uma atuação mais forte junto aos 

legisladores afim de alterarem a legislação em seu favor. 
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CAPÍTULO III 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

As áreas públicas nos loteamentos de Jataí (GO) após 2000: 

planejamento, realidade, possibilidades 
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             As áreas públicas exigidas por legislação federal, Lei nº 6.766/79, e reafirmadas em lei 

municipal, Lei nº 3.069/10, preveem a destinação de dois tipos distintos de áreas públicas: as 

áreas institucionais, destinadas à instalação de equipamentos públicos como creches, escolas, 

postos de saúde, postos de segurança, entre outros, e as áreas verdes, destinadas à instalação de 

praças, bosques, áreas de recreação e convivência, entre outros. 

 Os proprietários dos loteamentos aprovados em Jataí (GO) na última década não se 

preocuparam muito com a importância das áreas públicas, dos fluxos das vias públicas, nem com 

a distribuição equilibrada das áreas institucionais e das áreas verdes. 

              Nos loteamentos implantados neste período, podemos notar que as vias públicas locais 

foram subdimensionadas, não foram distribuídas vias secundárias e nem as vias estruturais que 

visam a permitir o zoneamento diferenciado destas áreas para a locação de equipamentos e 

empresas que demandem maior fluxo de pessoas, veículos e cargas. 

             As áreas públicas foram sempre colocadas nos “cantos” dos loteamentos, em áreas de 

topografia mais acidentada, o que dificulta a implantação de equipamentos públicos, e até 

próximas de córregos, o que restringe equipamentos como postos de saúde, creches, asilos, 

principalmente por conta da umidade excessiva desta área. Sob este aspecto, podemos citar as 

áreas verdes e institucionais do Residencial Brisas, que ficaram próximo ao Córrego Queixada, 

invadindo inclusive parte da Área de Preservação Permanente (APP); o Residencial Bandeirantes, 

que teve as áreas públicas locadas próximo   ao Córrego do Açude, invadindo também parte da 

Área de Preservação Permanente (APP); o Residencial Cohacol 5 em que as áreas públicas 

ficaram agrupadas na parte final do loteamento; o Residencial Flamboyant, que também teve suas 

áreas públicas colocadas ao longo da divisa da gleba com o Córrego Queixada e que também 

invadiu parte da Área de Preservação Permanente (APP). Houve ainda outros loteamentos em 

que se cometeram as mesmas irregularidades. 

              Outra questão é observar as necessidades da região para tais equipamentos públicos: se 

existem determinados equipamentos públicos como creches, postos de saúde, escolas nos bairros 

vizinhos que tenham seu raio de atuação até o novo loteamento proposto e se as áreas públicas 

deste novo loteamento devem receber equipamentos que faltam na região. As áreas verdes devem 

estar distribuídas de forma que um tratamento paisagístico e a colocação de equipamentos 

apropriados juntamente com a facilidade de acesso do público tornem esta área realmente 

acessível e utilizável pela comunidade local. 
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              Cobrar do poder público a instalação e manutenção de tais áreas é direito da população e 

dá a ela  a sensação de domínio e responsabilidade por estas áreas,   impedindo que  sofram 

alterações em suas destinações originais e que cumpram seu papel social proposto quando da 

implantação do loteamento. 

 

 

3.1– As áreas verdes. 

Encravados no tecido urbano, encontramos “espaços abertos”: “praças”, geralmente sem 

cobertura vegetal, comuns em cidades mediterrâneas, e “jardins e parques” ou “espaços verdes” 

com vegetação de diferentes tipos e estruturas (gramados, canteiros, arbustos, árvores). 

As definições de “área verde” variam conforme os pesquisadores, que consideram: 

a) Aspectos estéticos: combinações de formas e cores da vegetação, arbustos educados 

por podas drásticas para formar figuras, além de canteiros floridos; 

b) Aspectos sociais: consideram o uso como trilhas para caminhadas, bancos para 

descanso, playgrounds, espaços para manifestações artísticas;  

c) Aspectos ecológicos: microclima mais ameno e despoluído, aumento do teor de 

umidade e de oxigênio. 

Áreas verdes podem ser definidas como espaços abertos com cobertura vegetal e uso 

diferenciado, integradas ao tecido urbano às quais a população tem acesso, figura 20. 

Classificações internacionais incluem como áreas verdes campos de esporte, jardins botânicos, 

zoológicos, cemitérios modernos formados por extensos gramados interrompidos apenas por 

lápides. 
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Figura 20: Foto da chegada a Jataí  via BR – 060, mostrando parte do Lago JK  como um exemplo de área 

verde de uso intenso pela comunidade.           

 

Áreas verdes é um termo aplicado a diversos tipos de espaços urbanos que têm em 

comum o fato de serem abertos, acessíveis, relacionados com saúde e recreação ativa e passiva, 

proporcionam interação com as atividades humanas com o meio ambiente (Demattê, 1997). 

Praças são pontos de encontro cuja função principal é incentivar a vida comunitária; são 

áreas verdes, em geral, com dimensões de 100 m² a 10 ha. Porém não se pode padronizar a praça, 

quanto ao tamanho, sem conhecermos o seu entorno (Demattê, 1997). 

A paisagem pode ser definida, segundo Demattê (1997), como o espaço territorial 

abrangido num lance de vista, ou ainda, extensão de terreno a partir de um ponto determinado. 

Geograficamente, a paisagem é o resultado atual de um longo processo evolutivo do relevo, 

somado às ações do clima e à interferência humana. Da mesma forma, entende-se por estrutura da 

paisagem toda a organização de seus ecossistemas e seus elementos e fatores como solo, relevo, 

cobertura vegetal, material geológico e o clima, como podemos ver na figura 21. 
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Figura 21 - Vista parcial do Lago Diacuí como outro exemplo de área verde integrada à comunidade através 

do uso para práticas esportivas e sociais. 
 

 Segundo Nucci (2001), uma questão muito discutida quando se fala em vegetação 

urbana diz respeito ao índice de áreas verdes. Muitas cidades procuram aumentar seus índices, 

colocando todo o espaço não construído como área verde, considerando a projeção das copas das 

árvores sobre as calçadas (Nucci 2001).  

 Nucci (2001) ainda afirmou que, para calcular o índice de área verde, devem ser 

consideradas apenas as áreas verdes públicas localizadas na zona urbana e ligadas ao uso direto 

da população residente nesta área, sendo este o foco de áreas verdes tratado neste trabalho, o 

índice de área verde total (IAVT = somatório das áreas totais das praças dividido pelo numero de 

habitantes da área urbana). Outros índices ainda devem ser calculados como o índice de cobertura 

vegetal (ICV = somatório das áreas das copas das arvores divididos pelo numero de habitantes da 

área urbana), em que se consideram todas as manchas de vegetação, por exemplo, a copa das 

arvores; e o índice de áreas verdes utilizáveis (IAVU = somatório das áreas das praças totalmente 

utilizáveis divididos pelo numero de habitantes da área urbana). Quando a área verde não 

apresenta condições de uso, após a qualificação das áreas verdes, dever-se-ia recalcular o índice 

de áreas verdes, indicando a quantidade de áreas utilizáveis pela comunidade, de acordo com suas 

qualificações. 
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         As áreas verdes não devem ser encaradas como corpos estranhos de uma cidade, mas 

devem ser vistas como importantes elementos integrantes e participantes da estrutura e da 

dinâmica urbana. 

 Um índice estabelecido pela ONU sugere 12 metros quadrados de área verde por 

habitante para que haja equilíbrio entre a quantidade de oxigênio e gás carbônico. Se incluirmos 

todas as atividades antrópicas com combustão (indústria, tráfego, atividades domésticas), este 

índice se eleva para 75 metros quadrados por habitante. 

         De acordo com a Sociedade Brasileira de Arborização Urbana - SBAU, praticamente 

todas as cidades brasileiras acusam menos de 5 metros quadrados de área verde por habitante, 

portanto, elas são deficientes em áreas verdes, fato que se explica pela falta de conhecimentos da 

importância das áreas verdes por parte das autoridades e também pelo alto custo de preparação e 

aquisição de mudas, podas, limpeza, combate às pragas, estragos em tubulações e fiação elétrica. 

         As áreas verdes não precisam ser necessariamente extensas, ao contrário, podem ser 

pequenas em área, mas numerosas. São cidades verdes as que possuem cobertura vegetal, 

especialmente arbórea, em todo o espaço urbano como parques, jardins, quintais, ruas e avenidas 

e ao longo de rios e lagos.  

 As vantagens da existência de áreas verdes são inúmeras:       

 a) Criação de microclima mais ameno que exerce função de centro de alta pressão e se 

reflete de forma marcante sobre a dinâmica da ilha de calor e do domo de poluição; 

         b) Despoluição do ar de partículas sólidas e gasosas, dependendo do aparelho foliar, 

rugosidade da casca, porte e idade das espécies arbóreas; 

 c) Redução da poluição sonora, especialmente por espécies aciculiformes (pinheiros) 

que podem acusar redução de 6 a 8 decibéis;  

 d) Purificação do ar pela redução de microrganismos. Foram medidos 50 

microrganismos por metro cúbico de ar de mata e até 4.000.000 por metro cúbico 

em shopping centers; 

 e) Redução da intensidade do vento canalizado em avenidas cercadas por prédios;  

 f) Vegetação como moldura e composição da paisagem junto a monumentos e 

edificações históricas. 

 

 



97 

 

3.2 – As áreas institucionais. 

 

Em tempos de crescimento urbano fomentado por políticas públicas de acesso à casa 

própria, sobressai uma importante questão relacionada à reserva de "área pública" nos 

loteamentos urbanos. 

Por força da Lei Federal nº 6.766/79, todo loteamento urbano, para ser aprovado pela 

Prefeitura, precisa reservar parte do imóvel, em percentual definido em lei municipal, para 

construção de praças, escolas, postos de saúde e outros equipamentos comunitários necessários 

ao atendimento dos futuros moradores daquele empreendimento. 

Muitos loteadores questionam administrativamente e, por vezes, até judicialmente a 

necessidade de se reservar essa área, também conhecida como "área pública", quando nas 

proximidades do imóvel objeto de loteamento já existem equipamentos comunitários suficientes 

para atender à população daquela região e àquela que região está para ser instalada. Alguns 

empreendedores chegam a oferecer ao Poder Público a entrega da área correspondente em outra 

localidade da cidade sob o argumento de que como já há equipamentos comunitários suficientes 

para servir à população que ali vai se instalar sem prejuízo das demais, seria mais conveniente e 

oportuno ao interesse público a implantação dessa área em outra região do Município, carente 

daqueles serviços. 

Nesse contexto, a questão que se põe está em saber se o Administrador Público pode 

aprovar o loteamento urbano apresentado nessas condições, ou mesmo depois de aprovado 

poderia eventualmente desafetar a "área pública" originalmente reservada quando verificado que 

determinado bairro já está suficientemente equipado dos serviços e áreas públicas necessários ao 

bem-estar de determinada população. 

A Lei Federal nº 6.766/79, também conhecida como "Lei Lehmann", veio justamente 

para tentar impedir o crescimento desordenado das cidades, tendo estabelecido regras mínimas de 

parcelamento e desmembramento do solo urbano. 

O legislador federal determinou que em todo parcelamento para fins urbanísticos deverá 

ser reservada área mínima, em percentual estabelecido pela legislação local, para implantação de 

"sistema de circulação", "equipamentos urbanos" e "comunitários" (área institucional) e "espaços 

livres para uso público" (áreas verdes)  proporcionais à densidade de ocupação (art. 4º da Lei 

Federal nº 6.766/79), sendo que, desde a data do registro do loteamento, essas áreas, também 
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conhecidas como "áreas públicas", passarão a integrar automaticamente o domínio do município 

(art. 22), que no caso passa a funcionar como verdadeiro tutor da população. 

A intenção do legislador foi garantir infra-estrutura mínima em todos os bairros da 

cidade, evitando-se, com a reserva da área institucional, que o espaço urbano continuasse a 

representar amontoados habitacionais sem qualquer planejamento ou controle estatal. 

A fórmula adotada foi muito simples. 

A Lei Federal já determinou quais seriam os equipamentos mínimos que não poderiam 

deixar de constar em todo loteamento, ficando a cargo dos municípios, por meio de sua lei de 

parcelamento local, a definição do percentual do empreendimento que ficaria reservado para 

essas construções. 

Em outras palavras, aos Municípios, no exercício de sua competência legislativa 

suplementar (CF, art. 30, II), coube apenas definir o percentual de "área pública" a ser reservada, 

sendo certo que essa fração não pode ser igual a zero e que a lei municipal não poderá permitir a 

instalação dessa área em localidade diferente, pois do contrário estar-se-ia violando a norma 

federal. 

A regulamentação prevista na Lei nº 6.766/79 atende ao comando constitucional da 

"função social" da propriedade (CF, art. 5º, XXIII; e art. 170, III), bem como à política de 

desenvolvimento urbano, cujo objetivo é "ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais 

da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes" (CF, art. 182), razão por que a "Lei 

Lehmann" sempre foi bem-vista pelos urbanistas. 
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3.3 – As ruas. 

As ruas como meio de transporte de mercadorias e de pessoas e como forma de integração 

da cidade  

Desde meados do século XX, os dicionários já fazem referência ao termo loteamento 

como “abertura ou prolongamento de logradouros públicos para os quais se possua uma testada”. 

Isso significa a expansão da cidade com a consequente produção do espaço urbano. Processo que 

produz elementos como as áreas públicas, os lotes e outro elemento de grande importância que 

interliga todos os elementos anteriores: as ruas. 

Ela é um elemento importante na morfologia urbana. As ruas tortuosas caracterizavam 

as cidades medievais, enquanto as ruas retilíneas caracterizavam as cidades antigas. Já na 

modernidade, são os boulevards, os parkways, as vias expressas, que as caracterizam. 

No Brasil, até as primeiras décadas do século XX, a rua não era “o lugar do público em 

oposição ao privado, mas apenas uma extensão do privado”, servindo como local de convívio 

entre vizinhos. Com a industrialização nas regiões Sul e Sudeste, o crescimento das cidades exige 

uma “infra-estrutura e requerimentos em serviços para os quais elas (as cidades) não estavam 

previamente dotadas, criando um padrão periférico de crescimento”, tornando as áreas centrais 

mais bem equipadas, destinadas às camadas de médio e alto poder aquisitivo, enquanto expulsa a 

classe trabalhadora para a periferia, geralmente desprovida de equipamentos urbanos. 

Neste sentido, foi importante a participação do Estado como mediador dos bens de 

consumo coletivos (segurança, transportes, saúde, educação, saneamento, lazer, etc.) e o meio 

urbano. 

 

As associações entre as grandes empresas e o Poder Público garantiram as primeiras 

condições de infra-estrutura e serviços necessários à rápida rotação do capital e sua 

posterior valorização, a força de trabalho assistia a um processo de deterioração dos 

padrões urbanos de vida (KOWARICK, 1979). 

 

 Isso repercute diretamente na implantação do loteamento, em suas definições e áreas 

mínimas. As ruas são abertas unicamente para promover a separação das quadras, não havendo 

nenhum planejamento prévio para sua utilização para uso futuro. 

Desde os tempos que antecedem a industrialização, as ruas serviam para a exibição das 

pessoas mostrando seu status social, do Estado mostrando seu domínio e da sociedade de forma 

geral mostrando seus contrastes. No Brasil Colônia e mesmo no Brasil Império, as punições dos 
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chamados mal-feitores eram em espaços públicos, pelourinhos ou nas esquinas das ruas. Elas são, 

portanto, um elemento importante para a compreensão do processo de expansão das cidades e dos 

loteamentos e para a vida na cidade; e que a partir do século XIX, se apresentavam também em 

um novo formato: os loteamentos fechados. 

Os loteamentos fechados correspondem a “espaços privatizados, fechados e monitorados 

para residência, consumo, lazer e trabalho (CALDEIRA, 2000, p.211)”. 

Nos condomínios fechados, a exclusividade social, os sistemas de segurança, a 

qualidade ambiental, a funcionalidade e autonomia administrativa, a segregação social, 

características já presentes nos loteamentos abertos, apresentam um elemento fundamental que o 

demarca e o separa do resto da cidade: o muro. O acesso a estes loteamentos é tão restrito quanto 

o acesso às cidades medievais.  

A legislação brasileira, que compreende as Leis nº 4.591/64, Lei nº 6.766/79, esta 

modificada pela Lei nº 9.785/99 (SOBARZO; SPOSITO, 2003), que regulamenta os loteamentos, 

sejam eles abertos ou fechados, foi sendo alterada no transcorrer do tempo, revelando as 

implicações do processo de urbanização e do mercado imobiliário sobre a formulação das leis. A 

Lei nº 6.766/66 estabelece o significado de loteamento nos parágrafos primeiro e segundo do 

Artigo 2º: 

 

§ 1º - Considera-se loteamento a subdivisão de gleba em lotes destinados à edificação, 

com abertura de novas vias de circulação, de logradouros públicos ou prolongamento, 

modificação ou ampliação das vias existentes. 

§ 2º - Considera-se desmembramento a subdivisão de gleba em lotes destinados à 

edificação, com aproveitamento do sistema viário existente, desde que não implique a 

abertura de novas vias e logradouros públicos, nem prolongamento, modificação ou 

ampliação dos já existentes. (Lei nº 6.76/79). 

 

Além disso, a Lei nº 6.766/79 determina que cidades com mais de 20 mil habitantes ou 

que façam parte de regiões metropolitanas ou que sejam consideradas polos turísticos (pelos 

padrões da Embratur) são obrigadas a ter seu Plano Diretor. Este plano, de acordo com o Plano 

Diretor Municipal de Jataí, Lei nº 2.804, de 22 de junho de 2007, estabelece no mínimo 35,00% 

da área a ser parcelada, que deve  ser destinada a áreas públicas, distribuídas da seguinte forma: 

7,50% para áreas institucionais; 7,50% para as áreas verdes; e no mínimo 20,00% para as vias de 

circulação ruas e passeios,  sendo que cada loteamento deverá reservar estes percentuais de área 
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pública para as ruas, as praças (área verde) e as áreas de implementação de equipamentos urbanos 

e comunitários. 

              No caso dos loteamentos fechados, é maior a contradição entre o espaço público e o 

espaço privado, uma vez que as ruas e áreas verdes que seriam, a princípio, espaços públicos, 

tornam-se privados, de acesso restrito, destinados unicamente ao uso dos proprietários ou das 

pessoas autorizadas por eles. 

              É exatamente o fator segurança nesse sentido expresso por Caldeira (2000) que 

permitiria o uso da rua por seus moradores e principalmente pelas crianças, já que, para os 

moradores de condomínios fechados, a rua da cidade aberta é considerada perigosa e inacessível. 

Vale a pena salientar que desde o lançamento de um condomínio, os incorporadores exaltam a 

questão de segurança, privacidade e tranquilidade da vida no interior destes condomínios 

fechados, os quais são fatores decisivos pelos seus compradores na hora de optar  por um modelo 

de condomínio fechado. Entretanto, nos condomínios fechados, não se veem  ali crianças 

brincando nas ruas ou sua utilização como forma de sociabilização por seus moradores vizinhos, 

como se vê nas ruas das periferias, onde crianças brincam e os vizinhos se encontram, 

confraternizando-se, ao colocarem suas cadeiras nas calçadas  para que, de acordo com sua 

cultura, possam simplesmente “jogar uma conversa fora”, ou apenas se refrescar nas brisas do 

entardecer. 

              A produção da cidade contemporânea a partir dos loteamentos fechados configura-se na 

negação do espaço público, no aniquilamento da rua, da praça, do encontro e da convivência. 

              O que parece ter sempre caracterizado a cidade, mais exatamente a cidade moderna, é a 

separação entre o espaço público e o espaço privado, ou mais exatamente, entre a rua e a casa. 

             Acrescenta-se que nas cidades brasileiras, em muitos bairros populares, as casas se 

estendem até a rua, seja por falta de espaço físico no interior das habitações, seja por prática de 

convívio e de sociabilidade. Tais costumes não são identificados nos condomínios fechados, nos 

quais, não só se negam a rua e a cidade extramuro, mas também a intramuro, nega-se, portanto, a 

cidadania e se legitima o consumidor, ou como afirmou Milton Santos, o consumidor mais que 

perfeito. 

              A Figura 22 representa de forma esquemática o traçado geralmente definido nos estudos 

preliminares, com as indicações consideradas para as vias públicas, definição das quadras, bem 

como indicação das áreas públicas propostas indicadas pelo loteador. 
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Figura 22 - Representação proposta do traçado das vias e locação das áreas públicas feita pelo loteador. 

 

A Figura 23 representa de forma esquemática o traçado definido nos estudos como 

referencial, com as indicações consideradas para as vias públicas, definição das quadras, bem 

como indicação das áreas públicas solicitadas, visando a seu melhor aproveitamento, bem como 

colocando-as com acesso por vias estruturais e coletoras que visam a facilitar o acesso a elas. 
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Figura 23 - Representação sugerida do traçado das vias e locação das áreas públicas pelo Departamento 

Técnico da Secretaria de Obras e Ação Urbana. 

 

 

 

3.4 – Áreas públicas no espaço urbano: realidade e possibilidades. 

 

No Brasil a institucionalização da propriedade privada ocorreu a partir da Lei de Terras, 

Lei 601 de 1850. Ela implica e grandes transformações do solo urbano, pois a partir de então o 

direito de propriedade se torna absoluto, legitimado nas Constituições Federais desde 1824, antes 

mesmo da Lei das Terras. Nesse momento, a separação da Igreja e do Estado provocou também 

modificações no trato da terra urbana. Esta nova lei, somada à nova concepção de ordem pública, 

provocou paulatinamente alterações no espaço urbano: 

 

Ordem nova que se oferece ao empreendimento particular no que tange ao manejo 

urbano, em escala que transcende a sua individual, a escala de um prédio só para um 

dono só, em diálogo secular com outro senhorio e autoridade com poder de polícia. 
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Ordem nova que se oferece agora abertamente ao empreendedor, que pode agir a 

começar pela divisa o de terra. A partir daí, o loteador inicia não apenas o seu negócio 

como o redesenho ou o desenho em bases novas da cidade. Exercendo sua recente 

liberdade de iniciativa, o empreendedor imobiliário passa a desenhar pela primeira vez a 

cidade, junto com, autorizado por, ou a revelia do governante municipal (MARX, 1999, 

p.71). 

 

 

Analisando a Lei de Terras, nota-se a falta de um artigo ou referência explícita à terra 

urbana revelando a falta de uma preocupação com a cidade, que ainda se encontrava agregada ao 

campo, não havendo uma nítida divisão cidade-campo. 

Foi a instalação de rede de energia elétrica, de abastecimento de água e esgoto, além da 

implementação do transporte público (bondes), que, associada ao desencadeamento dos lotes 

urbanos conduziu à expansão das cidades brasileiras. 

A moradia, que é uma necessidade humana básica, ganha contornos complexos em seu 

arranjo espacial. O espaço urbano segue uma lógica econômica comandada pelo Estado e pelos 

agentes imobiliários. 

A cidade é um espaço geográfico e arquitetônico, é a maior obra artificial que expressa 

as diversas formas da população, é um conjunto de objetos e de ações, contudo, ela expressa esse 

espaço como lugar de existência das pessoas e não apenas como um arranjo de objetos 

tecnicamente orientados. A produção do espaço urbano tem a sua lógica no capitalismo, 

racionalizando os lugares destinados às pessoas na cidade de acordo com o lugar que elas ocupam 

no processo produtivo. A segregação urbana tem a ver com a disputa de territórios e com a 

otimização de sua apropriação em proveito da classe dominante, “das vantagens de um espaço 

desigual” (Villaça, 1999). 

Reafirmar o direito à cidade é uma maneira de contraposição à organização dominante 

da sociedade atual que quer se autodeterminar “globalizada”, ressaltando uma tendência de 

homogeneização de seus espaços. 

O objeto cidade tem sido abordado na forma de uma leitura interdisciplinar do espaço 

urbano na condição de objeto específico do Urbanismo. Segundo Castells (2000, p. 182), o 

espaço urbano se caracteriza por ser “um espaço estruturado que não está organizado ao acaso, e 

os processos sociais que se ligam a ele exprimem, ao especificá-los, o determinismo de cada tipo 

e de cada período de organização social”. 

Observa-se hoje que a cidade e as relações sociais que nela são travadas ganham um 

novo contexto analítico, influenciado pelo desenvolvimento de novas tecnologias e pelo 
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aparecimento de novos hábitos e formas de morar, de trabalhar, de produzir, de lazer, em que são 

reconhecidas novas formas de ver a cidade. 

 

 

 

3.5 – Das normas para a comercialização dos loteamentos 

 

              Para se vender um lote, quer ele esteja em um loteamento fechado ou aberto, é 

necessário que ele esteja equipado com abastecimento de água, energia elétrica, rede esgoto e 

pavimentação. Entretanto, é comum o desrespeito à legislação nas cidades brasileiras nas quais 

surgem novos loteamentos sem a infra-estrutura mínima necessária, muitas vezes, com a 

anuência do próprio Poder Público. Resta salientar que nestes casos quem sempre sairá perdendo 

é o consumidor destes produtos, o morador destes bairros e até mesmo o Poder Público. Enquanto 

o empresário loteador do imóvel arrecada seus lucros, muitas vezes remetidos a outras cidades, 

deixando de aumentar a circulação de dinheiro dentro do município, sendo que mais tarde o 

Poder Público acabará tendo de arcar com mais um custo para levar aos moradores destas áreas a 

infra-estrutura básica necessária. 

             As ruas, com suas caixas menores que o previsto na legislação, acabarão por levar o 

Poder Público a gastos onerosos com desapropriações quando o fluxo de veículos nesta região for 

maior que o suportado pela via implantada, o que poderia ser desconsiderado se houvesse um 

interesse de melhor gerenciar o dinheiro dos contribuintes e a qualidade de vida dos moradores 

destes bairros. 

              Os lotes, por sua vez, quando muito diminutos, dificultam na ampliação das unidades 

habitacionais, no atendimento às disposições legais (recuos, taxa de ocupação, coeficientes de 

aproveitamento, dimensões mínimas dos ambientes etc.), não proporcionam o lazer familiar e 

constituem constantes desentendimentos com os vizinhos (excesso de ruído, projeção do telhado 

da edificação sobre o lote vizinho, construções “sobre o muro”). 

             As calçadas se tornam locais frios, totalmente pavimentados, não contribuindo para a 

permeabilidade do solo e aumento do calor devido à refletância, e deixam de ser locais de 

convívio e passam a ser locais de isolamento, com a única função de locomoção das pessoas. 
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              O estilo do surgimento dos loteamentos fechados seria a propagação de um estilo de vida 

pautado no individualismo, na não civilidade, na discriminação, no preconceito, na não tolerância 

à diferença do homem urbano? 

              São os zoneamentos mistos nos loteamentos uma solução para o convívio, transporte e 

lazer de uma população? Estaria este sistema gerando um novo tipo de segregação? 

 Uma ação do Ministério Público em Jataí (GO) prevê, por parte dos loteadores e da 

Prefeitura, pelo fato de a Prefeitura ter sido omissa, permitindo e liberando o surgimento destes 

loteamentos com irregularidades, apesar de terem pareceres contrários a estas liberações, pois 

contrariavam vários artigos da legislação de parcelamento do solo; a construção de um parque 

ecológico como compensação pelas infrações cometidas nestes loteamentos como a diminuição 

da APP – Área de Preservação Permanente às margens dos rios e córregos da área urbana, a 

diminuição da caixa das vias públicas e a diminuição das áreas dos lotes. 

O intuito desta ação é evitar que no futuro tais irregularidades não venham a se repetir 

influenciando a qualidade de vida dos moradores destes loteamentos. 

Tomemos um exemplo de loteamento implantado em Jataí (GO), nesta última década, 

mais precisamente em 2007, ano em que proliferaram loteamentos, que embora possuam decreto 

de aprovação, ele se fez de maneira irregular, sobrepondo-se à legislação municipal vigente à 

época, e que é hoje, entre outros, alvo de investigação por parte do Ministério Público. 

 

 

3.5.1 - Projeto de loteamento do Residencial Portal do Sol  

3.5.1.1 - Descrição do Empreendimento.  

 

O Residencial Portal do Sol, primeira e segunda etapas, está situado na região noroeste 

do município de Jataí (GO), dentro do perímetro urbano.  

A gleba possui forma geométrica irregular, está localizada na Fazenda Bom Sucesso, 

entre a Rodovia BR – 158 e o Loteamento Jardim Paraíso, figura 24. 
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Figura 24 – Indicação da localização do Residencial Portal do Sol em relação à cidade. 
Fonte: Prefeitura Municipal de Jataí – 2010. 

 

Seu acesso principal é pela Avenida Nova Jataí através da Rodovia BR – 158 que liga 

Jataí (GO) a Caiapônia (GO). A natureza do loteamento é de uso predominantemente residencial, 

com comércio varejista local e prestação de serviços.  

O loteamento possui uma área total de 889.716,33 metros quadrados, distribuídos da 

seguinte maneira: 1.622 lotes (498.722,70 m²; 56,05%); sistema viário (244.512,10 m²; 27,48%); 

área pública – área verde (67.241,89 m²; 7,56%); área pública – uso institucional (67.256,53 m²; 

7,56%); e área non aedificandi (11.983,11 m²; 1,35%).  

Embora a Lei do Plano Diretor de Jataí (GO) exija para a expedição de decretos de 

aprovação de loteamentos a obrigatoriedade de vias mais largas que as implantadas no referido 

loteamento, a existência de uma faixa non aedificandi ao longo das margens de rodovias, possuir 

vias de classes distintas e distribuídas de forma a proporcionar uma melhor distribuição do fluxo 

de veículos nas vias locais e lotes maiores que os implantados no projeto de loteamento, estes 

requisitos não foram cumpridos.  
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3.5.1.2 - Acesso ao empreendimento. 

 

O empreendimento Portal do Sol está integrado ao conjunto Cidade através do acesso 

feito pela Rodovia que liga Jataí (GO) a Caiapônia (GO).  

É importante ressaltar que na principal via de acesso ao centro-urbano, a Avenida Nova 

Jataí, três anos depois da implementação do empreendimento, está em péssimo estado de 

conservação, além da presença de resíduos sólidos (lixo urbano, entulho, etc.), colocando em 

risco a população, uma vez que uma parte das pessoas que ali moram vão ao centro da cidade por 

meio de carros e motos, visto que o loteamento só passou a possuir uma única linha de serviços 

de transporte coletivo após a transferência do Fórum da cidade para o referido bairro.  

Sem via de passeio (calçada), a qual é responsabilidade dos proprietários dos imóveis do 

bairro, as pessoas que por ali passam a pé disputam espaço com os veículos automotores. No 

mais, esse acesso se torna muito perigoso, pois a grande maioria dos lotes vazios está 

prejudicando os moradores que necessitam, à noite, de se locomover para o centro da cidade.  

Segundo o laudo técnico geológico constante no processo do referido loteamento,  

[....] não foram observados processos erosivos de destaque que pudessem prejudicar o 

loteamento, salvo por pequenos ravinamentos e sulcos oriundos do processo de 

compactação por pisoteio de animais e escoamento de águas superficiais, mas que são 

facilmente recuperáveis”. No entanto, é recomendável que se faça um adequado 

escoamento das águas pluviais para evitar a instalação de erosões, principalmente 

após a abertura da malha viária que, com a denudação do solo, propicia uma maior 

velocidade das águas superficiais, facilitando a desagregação e o transporte de 

partículas em suspensão. Grifo nosso. 

 

Vale ressaltar novamente que, após três anos de implantação do referido loteamento, não 

foi feita a recomendação de um adequado escoamento das águas pluviais, mais uma vez 

mostrando o descaso com a população e a legislação em vigor. 

 

 

3.5.1.3 - Caracterização da Pré-Ocupação  

 

Antes da instalação do empreendimento, a vegetação da área era representada por 

campos cerrados, que foram substituídos por pastagens e plantações de soja. O relevo nesta 

região apresenta topografia plana a inclinada com declividade inferior a 30% no sentido sul, em 
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direção ao Córrego Queixada, e solos predominantemente síltico-argilosos de coloração 

avermelhada, conforme o laudo técnico geológico, constante no processo do loteamento. 

Ainda segundo o laudo geológico, o lençol freático foi alcançado a profundidades que 

variam de 8 a 12 metros, e, segundo se observou, a gleba apresenta um solo denominado 

Latossolo Roxo Distrófico e Eutrófico, que é argiloso a muito argiloso, com teores de argila 

variando de 38 a 74% e com um horizonte B latossólico com teor de F²O³ superior a 18%.  

O teste de percolação apresentou um índice adotado para efeito de dimensionamento de 

95,00 litros/m²/dia, sendo este índice de absorção relativa do tipo médio. 

Como o loteamento não tem rede de esgoto sanitário, sendo servido por fossas, há uma 

enorme preocupação de uma contaminação do lençol freático, uma vez que a quantidade de lotes 

é alta, e será também grande a geração de esgoto, quando da total ocupação do loteamento. Uma 

vez que o laudo mostra uma declividade em direção ao Córrego Queixada, local de captação de 

água para abastecimento da cidade e pelo fato de, para o abastecimento deste mesmo bairro, a 

Saneago poder a vir utilizar de poço artesiano profundo, idêntico ao que acontece em bairro 

vizinho, esta preocupação se torna ainda maior. 

 

 

3.6 - Do desrespeito à legislação e das questões éticas e sociais 

 

Nos autos n. 549/93, o Ministério Público se manifesta, aduzindo que: 

[....] implantar loteamentos é fácil. Basta desmatar e incentivar a invasão das pessoas.  

O difícil é regularizar a situação perante os órgãos públicos e principalmente, atender às 

exigências quanto ao saneamento básico, dotando o loteamento de toda a infra-estrutura 

necessária para a sobrevivência da comunidade.  
 

Silva (1995), afirma que esses loteamentos (sentido amplo), embora autorizados pelo 

Poder Público Municipal, são ilegais no sentido de não ter sido atendida, em sua totalidade, a 

legislação urbana vigente na época, além do fato de terem suas áreas públicas alteradas ou doadas 

a pessoas físicas ou jurídicas. 

É importante ainda destacar que a Lei nº 6.766/79 não estabeleceu qualquer exceção à 

hipótese de reserva de áreas destinadas à construção de equipamentos urbanos e comunitários. Ao 

contrário, o legislador federal foi enfático em subordinar a aprovação do projeto de parcelamento 

à prévia indicação das chamadas "áreas públicas", que passariam ao domínio público tão logo 
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aprovado o projeto de loteamento pelo Município (CF. art. 4º, I; art. 6º e art. 22 da Lei Federal nº 

6.766/79). 

Há que se registrar, também, que tal foi a preocupação do legislador federal que a Lei nº 

6.766/79 chega, inclusive, a dizer que, após aprovação do projeto pela Prefeitura, os 

equipamentos urbanos e comunitários nele discriminados não poderão mais ter sua destinação 

alterada. 

Art. 17 - Os espaços livres de uso comum, as vias e praças, as áreas destinadas a 

edifícios públicos e outros equipamentos urbanos, constantes do projeto e do memorial 

descritivo, não poderão ter sua destinação alterada pelo loteador, desde a aprovação do 

loteamento, salvo as hipóteses de caducidade da licença ou desistência do loteador, 

sendo, neste caso, observadas as exigências do art. 23 desta Lei. 

Em uma transcrição do Procurador da Câmara Municipal de Itapetininga/SP, 

OLIVEIRA, cita: 

Nesse particular, no Estado de São Paulo, a regra prevista no art. 17 da Lei nº 6.766/79 é 

reforçada pelo art. 180, VII, da Constituição Estadual. 

A partir desses dispositivos, a jurisprudência paulista tem entendido que nem mesmo o 

próprio Município pode alterar a destinação dessas áreas, sob pena de violação da 

vontade do legislador. Nesse sentido: Incidente de Inconstitucionalidade n° 172.801-0/7-

00, Rel. Des. José Santana, Órgão Especial, M.V., j. em 01/04/2009; ADI n° 169.056-

0/9, Des. Relator Armando Toledo, Órgão Especial, V.U., j. em 22/07/2009; e Incidente 

de Inconstitucionalidade nº 178.011-0/5 da Comarca de Itápolis. Des. Rel. Souza Lima, 

Décima Primeira Câmara de Direito Público, V.U., 19/08/2009. Para elucidar, transcrevo 

abaixo a ementa do último julgado: 

“INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE” - Lei n° 1.549/92, do Município 

de Itápolis, que desafetou área institucional reservada em loteamento, alterando 

sua destinação para conceder direito de uso a entidade privada, para destinação 

especial e diversa da prevista originalmente - Afronta aos arts. 180, inciso VII, e 

144 da Constituição Estadual - Inconstitucionalidade declarada – Arguição 

procedente." 

Ainda que todos os adquirentes dos lotes se pronunciem favoravelmente à não 

construção de qualquer equipamento comunitário no local, que em última análise se 

destina ao melhor conforto daquela comunidade, o loteador não estará desobrigado de 

reservar, naquele terreno, o percentual mínimo previsto na lei Municipal, não sendo 

permitido nem ao Poder Público dispensar essa imposição. Nem mesmo a constatação de 

que na região do empreendimento já existem equipamentos públicos é suficiente para 

excepcionar a regra da reserva de "área pública". Se o legislador federal quisesse 

dispensar a reserva institucional, em casos excepcionais, certamente assim o teria feito. 

Nesse ponto é oportuno observar que a própria Lei nº 6.766/79 previu a possibilidade de 

existência desses tipos de equipamentos no local em que se pretende lotear (cf. art. 6º, 

IV, in fine, e art. 9º, § 2º, IV), e mesmo assim não dispensou a reserva da área em 

nenhuma passagem do texto legal. 
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É importante repetir. A preocupação do legislador em matéria urbanística não foi 

proporcionar acréscimo patrimonial ao Município ou a correção de distorções de ordem 

estrutural em áreas menos favorecidas da cidade. 

O propósito da lei foi evitar o crescimento desordenado da cidade, hiper-inflacionando 

determinadas áreas do Município sem nenhum controle ou regulação do Poder Público. 

Se determinada área da cidade onde já há ocupação urbana não é atendida 

adequadamente por serviços públicos ou espaços coletivos de interesse da população, 

cabe ao Estado concentrar investimentos para corrigir tal distorção. 

A reserva da "área pública" não se presta exclusivamente ao atendimento de uma 

demanda atual. Com a reserva dessa área assegura-se que, no futuro, mesmo que haja 

alteração da espécie de ocupação da região ou mudança das necessidades daquela 

população, ainda assim haverá espaços públicos para servir de válvulas de escape das 

tensões originadas da convivência em comunidade. 

Seguindo essa linha de raciocínio, COUTO (1981) explica: "Assim como se exige do 

empresário o destaque de parte de sua gleba para a implantação de equipamentos 

urbanos, impõe a Lei, no mesmo dispositivo, a separação de áreas destinadas a 

equipamentos comunitários, entendidas essas como áreas reservadas a 

estabelecimentos educacionais, culturais, de saúde, de lazer e similares, cujas 

considerações mais detalhadas faremos adiante, esclarecendo desde já, no entanto, 

que mencionados equipamentos desempenharão papel de grande importância para 

o equilíbrio sócio-político-cultural-psicológico da população e como fator de escape 

das tensões geradas pela vida em comunidade. (...) Equipamentos comunitários vêm 

a ser, portanto, os aprestos do sistema social da comunidade previstos para atender 

a suas necessidades de educação, cultura, saúde e lazer 

Na mesma senda vem entendendo o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, 

conforme se observa do trecho do voto proferido pelo Desembargador Laerte Sampaio 

na Apelação Cível n° 836.331-5 /0, da Terceira Câmara de Direito Público, julgado em 

09/12/2008, por votação unânime, no qual o relator sobreleva o caráter de ordem pública 

das regras de urbanização: 

"Como já ficou superiormente decidido (REsp 28.058/SP), a Lei n° 6.766/79 impõe 

uma interpretação sistemática dos artigos 4º, 17, 22 e 28 para reconhecer que a 

inalienabilidade de tais espaços, a sua transferência para o, domínio público e a 

obrigatoriedade do Município fiscalizar e respeitar os objetivos previstos na lei de 

parcelamento do solo, daí porque existe em relação a esses bens, uma espécie de 

separação jurídica entre o sujeito de direito da propriedade, o Município, e o seu 

objeto, a comunidade. Assim embora a norma jurídica em apreço se dirija ao 

loteador, retirando-lhe de forma expressa o poder de disponibilidade sobre as 

praças, ruas e áreas de uso comum, a razão de ser da norma, isto é, o seu espírito, 

cria limitações à atuação do Município, pois, a Administração que fiscaliza não 

pode violar a norma. Por isso, se o objetivo da norma jurídica é vedar ao 

incorporador a alteração das áreas destinadas à comunidade, não faz sentido, 

exceto em casos especialíssimos, possibilitar à administração a fazê-lo. As referidas 

áreas foram colocada sob a tutela do Município para preservar os interesses dos 

administrados, principalmente os adquirentes dos lotes. A importância desse 

patrimônio público deve ser aferida em razão da importância de sua destinação 

tendo em vista sua função "ut universi"." 

Assim, parece equivocada a interpretação que invoca o pressuposto da 

discricionariedade do Administrador para justificar a não reserva de "área pública" em 
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determinado loteamento - com sua ocupação total - sob o frágil pretexto de que o 

interesse público dispensa mais espaços públicos naquele local. As normas aqui 

mencionadas não contemplam margem de discricionariedade pelo Administrador. Logo, 

em se tratando de reserva de "área pública", não há espaço para juízo de conveniência ou 

oportunidade, de modo que o Poder Público não está autorizado a aprovar o 

parcelamento de forma diversa daquela prevista em lei, nem desafetar área pública com 

base em fato posterior. 

Em suma, ainda que já existentes outros equipamentos comunitários no local e haja outra 

região no Município mais carente de equipamentos comunitários, não é possível 

divorciar-se da regra de reserva de "área pública" na propriedade objeto de 

parcelamento, sob pena de violação das leis urbanísticas aplicáveis à espécie. 

Estes atos mostram claramente que a desafetação de áreas públicas é ilegal sob o ponto 

de vista jurídico, mas que infelizmente este fato é comum nas cidades brasileiras, comprovado 

pelos vários atos do judiciário em ações contra a desafetação das áreas públicas vistos em todas 

as regiões do Brasil, não sendo também diferente em Jataí (GO). 

Neste sentido, vimos que não basta a existência de legislação específica que determine a 

criação de áreas públicas nos loteamentos, mas sim um conjunto de fatores, entre eles, a vontade 

política do legislador em fazer cumprir a lei e a fiscalização do Ministério Público para que não 

haja desvirtuamento da lei. 

 

 

3.7 - Das possibilidades de melhorias 

 

 A cidade é um espaço de conflitos: deslocamento, equipamentos urbanos, moradias e 

zoneamento. Ainda não acessível a todos, é objeto de análise e estudos para que este quadro seja 

revertido ao bem comum de todos:  

              1 - Apresentar parâmetros mínimos para as normas técnicas, visando  a uma estruturação 

correta nos novos loteamentos a serem implantados, onde haja uma integração melhor entre o 

local de moradia => transporte => trabalho => meio ambiente => equipamentos urbanos (lazer). 

              2 – Apresentar medidas que impeçam o crescimento desordenado no entorno da cidade, 

que já é cheia de conflitos, que ficariam ali restritos, sendo solucionados caso a caso, até que 

estes conflitos estejam solucionados da melhor forma possível, levando a cidade a uma ordenação 

de seus problemas. 
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             Segundo Santos (2000) 

[...] a situação contemporânea revela, entre outras coisas, três tendências: 1. uma 

produção acelerada e artificial de necessidades; 2. uma incorporação limitada de modos 

de vida ditos racionais; e 3. uma produção ilimitada de carência e escassez. 

Nessa situação, as técnicas, a velocidade e a potência criam desigualdades e, 

paralelamente, necessidades, porque não há satisfação para todos. Não que a produção 

necessária seja globalmente impossível, “mas o que é produzido – necessária ou 

desnecessariamente – é desigualmente distribuído”. 

 

              Lembrando que nestes novos bairros, onde toda a integração moradia => transporte => 

trabalho => lazer => moradia esteja solucionada, todas as áreas deverão estar ocupadas, 

principalmente as áreas públicas destinadas aos equipamentos urbanos (lazer, escola, posto de 

saúde, segurança  etc.) a fim de se evitarem conflitos pela  posse dessas áreas e dar à população 

local o domínio dessas áreas pelas quais  as pessoas  se sintam responsáveis, ajudando na sua 

conservação e se identificando com o local, como uma extensão de sua casa. 

Tomando a fala do Professor Dr. José Borzacchiello da Silva, na abertura das aulas do 

curso de mestrado em Geografia da UFG, Campus de Jataí, [...] devemos tratar todos como 

iguais, mas lembrando que somos diferentes (na idade, no pensar, na condição física). 

              Este trabalho procura determinar um melhor ambiente para as pessoas que aqui vivem e 

para isso se torna necessário conhecer em seu seio quais são suas reais necessidades. De que estas 

pessoas mais têm carências? O que pensam sobre o lugar onde moram? De nada valerá a 

apresentação de um trabalho indicando caminhos e apontando metas de urbanização se o real 

interessado não tiver voz e participação.   As pessoas que aqui residem devem ser envolvidas. 

Envolver a comunidade numa estruturação é fundamental para o acerto do objetivo e dar à 

comunidade a sensação de posse e responsabilidade das obras ali desenvolvidas: é a gestão 

compartilhada. 

             Deve-se saber que o Sudoeste do Estado de Goiás é heterogêneo em seu movimento 

populacional, com diferentes municípios que ganham e perdem população.    

              Não é obrigatório que toda a população rural da região esteja vindo desta mesma área. 

Os municípios podem estar perdendo população para outras regiões e estar recebendo população 

de outras regiões também. A urbanização da região do Sudoeste de Goiás está se polarizando em 
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municípios como Rio Verde, Jataí e Mineiros. Esta população que aumenta ou diminui nos 

municípios, se ela vem de outros municípios da região ou de fora dela, é objeto de outro estudo. 

              O que nos interessa aqui é saber que a população que está vindo para a cidade, onde ela 

vai morar? Casas? Prédios? Ela possui emprego formal garantido? Vai atuar na informalidade? 

Não possui nem mesmo a condição de se qualificar em um trabalho informal? A infra-estrutura 

urbana da cidade é suficiente para atender a esta nova demanda? Hospitais? Creches? Escolas? 

Transporte? A criação de kitnetes para atender a estudantes e também a gerentes de diversas 

indústrias que aqui estão se implantando é uma solução? Em que a qualidade de vida e o conforto 

ambiental da moradia estão sendo observados? 

              Podemos citar dois exemplos de loteamentos realizados nos últimos cinco anos em Jataí, 

Conjunto Mauro Bento e Residencial Bandeirantes, como uma amostra de que só lotear uma área 

não é o suficiente para resolver  esta questão de moradia. Como atender à demanda da população 

com relação ao trabalho e infra-estrutura se a maioria dos loteamentos apresentados só fornecem 

o lote, desprovidos de todas as necessidades estruturais das quais necessitamos? E que o Poder 

Público não consegue levar a todas estas áreas de expansão os equipamentos destinados às áreas 

públicas, ou que, devido justamente à baixa concentração de ocupação destas áreas, conforme foi 

visto nesta pesquisa, a colocação destes equipamentos estariam subutilizados.   

              Primeiro o Conjunto Residencial Mauro Bento. Feito pelo Estado, este loteamento 

visava à construção de casas populares para atender às pessoas de menor renda familiar. Como o 

loteamento proposto e executado foi de unidades de moradia e não apenas de lotes, hoje todos 

estes lotes estão edificados embora nem sempre habitados pelo mutuário cadastrado no sistema 

habitacional. O bairro é carente em infra-estrutura básica, não possuindo rede de tratamento de 

esgoto sanitário e só recentemente está sendo asfaltado. Carece ainda de local público para a 

prática de esportes e diversão familiar como praças, que tiveram sua destinação alterada para 

outra finalidade. O transporte público também é precário, tendo poucos locais atendidos por este 

sistema. Falta também uma melhor estruturação para a implantação de atividades comerciais que 

visam a atender à demanda local, como o comércio de bairro: padarias, lanchonetes, mercearias, 

evitando assim que os moradores desta região tenham de se deslocar até outras regiões da cidade 

para conseguir os produtos e serviços de que necessitam. Os lotes diminutos de até 250,00 m² e 

as famílias numerosas são outro ponto de conflito. Como a unidade habitacional padrão é muito 

pequena, torna-se necessário fazer aumentos nestas habitações.  E fazê-los dentro das normas sem 



115 

 

transgredir as Leis, deixando os recuos obrigatórios, a taxa de ocupação do solo, atendendo às 

dimensões mínimas das edificações exigidas por Lei depende da atuação de um profissional da 

área da engenharia e arquitetura demandando mais gastos ao proprietário, uma vez que se pode 

construir até 70,00 m² de área residencial sem a obrigatoriedade deste profissional.  

              Outro loteamento recém-implantado que contrasta com o Conjunto Mauro Bento é, por 

exemplo, o Residencial Bandeirantes. Trata-se de um loteamento feito no noroeste da cidade, 

encravado entre as áreas de um grande clube recreativo e uma indústria de confecções, tem um 

acesso limitado, sendo o bairro também deficitário em infra-estrutura básica. Não possuindo 

escolas, creches, postos de saúde e segurança, sem rede de águas pluviais, sem transporte coletivo 

e com uma topografia com bastante declive, ele tem hoje um grande diferencial em relação ao 

Conjunto Mauro Bento. Ele está praticamente deserto. Ali foram negociados lotes e não unidades 

de moradia, fator este que, aliado aos problemas acima mencionados, desestimula seus 

proprietários a ali edificar e residir.  

De um total de 354 lotes no Residencial Bandeirantes, apenas 12 se encontram 

edificados, 20 com edificação em construção e 322 lotes estão vagos, dados de 2009. No 

Conjunto Mauro Bento, de um total de 722 lotes, 698 estão edificados, 15 em edificação e 9 

vagos (pertencentes ao poder público para a implantação de áreas públicas). Em toda a cidade, de 

um universo de 44.904 lotes, apenas 27.101 se encontram edificados, 16.289 estão vagos, 1.409 

com edificação em construção, 33 com construção paralisada, 36 com edificação temporária, 17 

com edificação em ruínas, 14 com edificação em demolição e 5 ocupados com praças. Os dados 

da densidade de ocupação dos lotes de Jataí, são referentes a outubro de 2009, fornecidos pela 

Secretaria da Fazenda Municipal de Jataí, em conjunto com a Secretaria de Obras e Ação Urbana. 

              Estes dados deixam claro que estes lotes não estão cumprindo a sua função social, e sim 

servindo como especulação financeira, com o agravante de deixar a cargo do município cuidar de 

uma vasta área sem moradores ou com no máximo pouquíssimos moradores, dando manutenção 

nas vias públicas, praças, iluminação, sistemas de indicação (placas), para o uso de ninguém ou 

quase ninguém. 

              Analisando os loteamentos, através de visita a campo e plantas imobiliárias da 

Prefeitura, como o Conjunto Mauro Bento, Morada do Sol, Residencial Brisas, Portal do Sol, 

Conjunto Cohacol 5, Setor Sul, Residencial Bandeirantes, entre outros, verificou-se em todos eles 

as mesmas características: lotes pequenos geralmente com até 250,00 m², serviço de transporte 
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insuficiente ou inexistente  -  alguns bairros como o Conjunto Cohacol 5  só possuem uma linha  

passando  por ele,  enquanto outros conjuntos, como o Residencial Bandeirantes, não têm este  

serviço; malha viária mínima e parcelamento do solo no nível mais baixo de proposta de 

implantação de atividades econômicas,  ambos distantes das áreas da cidade onde tais atividades 

são permitidas ou permissíveis. São loteamentos que na verdade se apresentam como grandes 

dormitórios, que, em alguns casos, só se diferenciam uns dos outros pela classe social da maioria 

de seus moradores. 

              Um problema crônico nos últimos dez loteamentos implantados em Jataí  se deve ao fato 

de todos eles terem sido feitos exclusivamente para moradias chamadas de populares, 

classificadas como Zona Residencial 3 – ZR 3, de acordo com o Código de Parcelamento do Solo 

do Município de Jataí, não sendo possível assim colocar nestes loteamentos grande parte da 

variedade de atividades de comércio e indústrias, devido às restrições do uso do solo, como 

escolas, supermercados, serralherias dentre outras. 

             É importante estudar criteriosamente as novas áreas a serem parceladas em um 

loteamento novo, criar zonas dentro dele  nas regiões onde existem  melhores condições de 

tráfego e serviços públicos  de acordo com a distribuição da malha viária proposta,   para a 

implantação das atividades econômicas mais comuns em uma cidade, como supermercados, 

escolas de todos os tipos, marcenarias, lojas de departamentos, entre outras, fazendo assim com 

que parte da população encontre emprego no próprio bairro em que reside, diminuindo em muito 

os problemas crônicos dos meios de transporte. 

              Nas áreas já loteadas, utilizar de meios que forcem o fim da especulação imobiliária, 

incentivando a ocupação dos lotes vazios, como o IPTU por tempo progressivo afim de evitar a 

necessidade de implantação de novos loteamentos se apresenta como uma das soluções para o 

problema de moradia. 

              As áreas públicas, obrigatórias em cada loteamento, darão aos moradores deste bairro 

boas condições de lazer e, consequentemente, a responsabilidade de cuidar destas áreas, se 

identificando com elas, sentindo-as como extensão da sua moradia, pois só com o sentimento de 

posse (mesmo que compartilhado) é que as pessoas se identificam com o lugar e passam  a 

protegê-lo. 

              A infra-estrutura básica referente à luz, água, esgoto e asfalto é obrigatória nos 

loteamentos. Embora o esgoto sanitário geralmente tem sido deixado de lado nos loteamentos. 
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Entretanto, os governantes não podem se esquecer de que com uma infra-estrutura de saneamento 

básico os gastos na saúde diminuem à medida que valas negras deixem de existir, fossas e 

sumidouros deixem de contaminar o lençol freático e as pessoas passem a gozar de melhor saúde. 

Este é um círculo em que tudo está interligado e a que cada ação corresponde a uma reação, ou 

seja, saneamento é saúde. Infelizmente, tal fato não constitui o principal fator de reivindicação 

dos moradores, e sim a falta de transporte público de qualidade e emprego, conforme pesquisa 

feita entre os moradores de alguns destes bairros. 

              Com relação à melhoria ambiental, na maioria das cidades brasileiras o que se observa é 

a predominância do concreto nos edifícios e de pavimentação nas vias públicas e passeios, 

fazendo com que o calçamento urbano se transforme em um ambiente desagradável, numa 

situação contrária a tudo o que tange à proteção do pedestre e ao do meio ambiente. Contudo, 

algumas autoridades, urbanistas e paisagistas já começaram a se manifestar a esse respeito, 

sugerindo mudança radical na face das cidades, almejando dar um novo conceito para as 

calçadas. 

              Uma solução é a calçada verde que consiste na plantação de árvores e forração vertical 

(como a hera e unha de gato) e grama em forração horizontal, que geram um ambiente saudável e 

mais bonito, proporcionando maior sensação de verde, melhorando sensivelmente a qualidade 

ambiental, mantendo uma faixa de acessibilidade, conforme determinam a NBR 9050 e o Código 

de Edificações de Jataí. Esse conjunto possibilita maior absorção dos raios solares, contribuindo 

para uma variação menor de temperatura e, consequentemente, uma população mais saudável. 

              Porém, ser ecologicamente correto não significa somente os cuidados do verde nos 

locais públicos e passeios. É preciso que se modifique radicalmente o que se vê nas estruturas 

urbanas. É necessário um estudo detalhado de qual tipo de árvore deve ser plantado, dando 

preferência às espécies nativas da região, e por que não a algumas árvores frutíferas para atrair 

pássaros, além do uso de materiais drenantes, especialmente desenvolvidos para esse fim. 

 Uma análise sobre o PDU e de como ele pode auxiliar na mudança e organização da 

cidade, de como evitar problemas já enraizados nas estruturas urbanas arcaicas e mal projetadas, 

deve ser vista por toda a sociedade organizada, a qual deve expressar seus desejos e anseios  para 

a compreensão da espacialidade da cidade e as transformações que se façam necessárias. Isso 

depende, além da capacidade intelectual, principalmente, da vontade política para empreender as 
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transformações e ações apontadas, ordenando o convívio das pessoas com a capacidade produtiva 

e os meios de locomoção. 

 

 

4 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O trabalho mostra o homem através de sua vida na cidade e suas necessidades como 

cidadão podem apresentar modalidades diferenciadas e ângulos múltiplos de se interpretar o 

“sujeito social”. 

              Explicá-lo, em suas trajetórias, vivências e individualidade, demanda uma grande 

quantidade de dados que podem se cruzar, intercambiar ou mesmo partilhar cooperações 

epistemológicas. 

              Mostra que com um estudo mais detalhado dos novos loteamentos, os problemas 

comuns a cidades brasileiras, que vão desde a moradia até o deslocamento ao local de trabalho 

(transporte público adequado), local de lazer para a família, devem ser resolvidos dentro de cada 

bairro. Não que o intuito de tal estudo tenha sido restringir os moradores a um bairro, e sim que 

não seja necessário um deslocamento maciço da população a outros bairros à procura de trabalho, 

escola, lazer. 

              Nesse sentido, apenas para reafirmar a consciência ambiental que temos, é de todo 

oportuno transcrever o Art. 225 da Constituição Federal, que trata do meio ambiente: 

Art.225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso 

comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à 

coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.  

              Parte dos problemas verificados existe por falta de ação do Poder Público, que não 

cumpre o disposto nas Leis existentes. Verificamos que a aplicação do IPTU por tempo 

progressivo em lotes vazios é uma solução válida para acabar com os vazios urbanos, diminuindo 

a especulação imobiliária e fazendo com que o lote cumpra sua destinação social. 

Nos casos dos loteamentos já instalados e que possuem suas vias muito estreitas, 

soluções podem ser encontradas, alterando o fluxo de veículos em um só sentido, proibindo o 

estacionamento em um ou em ambos os lados da rua, além de restringir o tráfego de veículos de 

carga nestas vias. 
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Mas essas são soluções paliativas que podem e devem ser evitadas  desde que se tenham 

e se cumpram os parâmetros existentes nas Legislações pertinentes.  

              As análises mostram que os percentuais exigidos pela legislação atual, lei municipal nº 

3.068/10, no que diz respeito às áreas institucionais e às caixas de ruas (vias mais passeios) são 

suficientes para atender as condições mínimas de instalações de equipamentos (postos de saúde, 

postos de segurança, escolas, creches, asilos e outros) de que a população de um bairro necessita, 

e que as caixas de rolamento, tratadas como áreas públicas na lei atual, são compatíveis  com uma 

visão urbanística de crescimento da cidade, estando dimensionadas nas medidas coerentes com a 

vida moderna atual. 

O que não tem ocorrido é o atendimento ao disposto nas legislações uma vez que as 

aprovações da maioria dos loteamentos implantados no período da pesquisa, de 2000 à 2009, não 

obedeceram as legislações já existentes total ou parcialmente, causando prejuízos aos futuros 

moradores destas áreas. 

 Entretanto, com relação à proporção de distribuição de áreas verdes, ela não está dentro 

dos parâmetros mínimos exigidos pela Organização Mundial de Saúde – OMS de 12 m² de área 

verde por habitante, ou mesmo os 15 m² de área verde defendidos pela Sociedade Brasileira de 

Arborização Urbana (SBAU). 

  Já não se pode falar de um direito de propriedade abstrato, de caráter pleno e absoluto. 

Já não temos uma propriedade, mas, sim, propriedades: propriedade agrária, propriedade 

imobiliária, propriedade intelectual, propriedade industrial. Temos que conceber agora a 

propriedade urbanística. O que caracteriza a nova propriedade é uma perspectiva inteiramente 

diferente. É a da descoberta de que o contexto em que ela se acha inserida é muito mais amplo do 

que o interesse privado de seu titular. O interesse público do conjunto prevalece ou deve 

prevalecer sobre o interesse privado. E o que colocou em relevo esta ideia do conjunto foi o plano 

urbanístico. A propriedade privada tornou-se apenas uma parcela de uma área muito maior que é 

a zona ou setor em que ela se encontra. Assim, não há um conceito abstrato igualitário da 

propriedade urbana, porque o plano urbanístico caracteriza, em cada parcela de terreno, um tipo 

específico de utilização e determina ainda outras restrições especiais. Hoje, a tutela fundamental 

do direito deve volver-se para o todo e não para a parte. 

 Em face do que foi exposto, podemos chegar ao conceito de propriedade urbanística, 

cujas características principais são as seguintes: a propriedade tradicional traduzia-se 



120 

 

simplesmente no plano horizontal. Daí a necessidade de se precisarem com clareza os 

confrontantes na hora da transmissão dos respectivos títulos. A propriedade urbanística apresenta 

uma terceira dimensão. É uma propriedade que poderíamos dizer cúbica, ou seja, o proprietário 

só pode construir acima e abaixo do solo de acordo com o plano urbanístico. A altura e a 

profundidade passam a constituir valores intrínsecos dessa propriedade. Segundo, a propriedade 

urbanística e teleológica, quer dizer, o plano determina o uso que se pode dar ao terreno – 

residencial, comercial, etc. – ou ainda o número de habitações que podem ser construídas. 

Terceiro, a propriedade urbanística possui também um caráter temporal. Isto significa que o seu 

conteúdo é dado pelo plano e, como o plano é mutável, segue-se que também ela é mutável. 

Quarto, a propriedade urbanística implica também  obrigações de fazer, podendo, inclusive, 

constranger o proprietário a edificar  sob pena de ser expropriado pelo Poder Público. A 

propriedade urbanística é uma propriedade formal, isto é, recebe a sua forma do Plano de 

Desenvolvimento Urbano. Assim, é indispensável que o título de propriedade caracterize também 

as determinações que o plano estabelece para a zona em que se localiza. E, finalmente, essa 

propriedade urbanística está intimamente vinculada aos serviços públicos que a servem, de tal 

forma que o seu proprietário é obrigado a custeá-los, ainda que deles não se utilize, como, por 

exemplo, a caixa de água. 

Se tivéssemos hoje nas cidades brasileiras planos diretores de desenvolvimento urbano, 

por exemplo, em que só se pudesse edificar, com essas restrições  que já existem não precisaria 

ser colocado na Constituição  que  o direito de construir é limitado pelas leis de desenvolvimento 

urbano:     não se podendo  construir mais do que um índice de aproveitamento, não se podendo  

construir mais do que o índice de ocupação da área, não se podendo  construir onde vai passar 

uma avenida. Todas essas condições já estão absolutamente em vigência em toda a legislação 

brasileira. De resto, toda cidade competente tem o seu plano de desenvolvimento urbano. Temos 

que incentivar esse instrumento para que a cidade implante esses planos de desenvolvimento 

urbano, para que não tenhamos concentrações exageradas em alguns pontos da cidade. Já existe 

esse instrumento e achamos que é pertinente remetê-lo a uma legislação federal até para que ela 

induza os municípios a entrar por essa via para termos um ordenamento do solo urbano 

competente. 

As leis ordinárias editadas após a vigência da Constituição não apenas confirmam o 

caráter urbanístico e autoaplicável do plano diretor, como permitem identificar claramente seu 
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conteúdo. São elas: o Código Florestal, a Lei de Parcelamento do Solo Urbano e o Estatuto da 

Cidade.  

Os planos urbanísticos são documentos técnicos, cujo regime jurídico está definido na 

legislação regulamentadora das profissões de Engenheiro, Arquiteto e Engenheiro-Agrônomo. 

Dispõe a Lei 5.194/66 que: 

“Art. 7º. As a atividades e atribuições profissionais do engenheiro, do arquiteto e do 

engenheiro-agrônomo consistem em:  

[...] 

b) planejamento ou projeto, em geral, de regiões, zonas, cidades, obras, estruturas, 

transportes, explorações de recursos naturais e desenvolvimento da produção industrial e 

agropecuária.” 

Os planos e projetos de engenharia, arquitetura e urbanismo não se confundem com os 

atos jurídicos que os aprovam. Eles são documentos técnicos, elaborados por profissionais 

legalmente habilitados. A competência para aprovar planos e projetos é distinta da competência 

para elaborá-los. Formalmente, os planos e projetos são anexos dos atos que os aprovam.  

O mesmo se pode dizer dos projetos de loteamento ou de edificação. Embora sejam 

aprovados por ato administrativo (licença), com ele não se confundem. Tanto é assim que a 

autoridade administrativa não pode alterá-los, mas apenas aprová-los ou não. Assim sendo, um 

projeto de edificação não é uma licença, mas é aprovado por meio de uma licença. Formalmente, 

o projeto constitui-se em anexo do alvará aprovação. 

A partir de sua caracterização como documento técnico, numerosas consequências 

podem ser inferidas com relação ao regime jurídico do plano diretor.  
 

A elaboração do plano diretor é privativa do profissional do urbanismo, que é uma 

especialização regulamentada pelo Confea (Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e 

Agronomia), por meio da Resolução nº 218/73. São reservadas ao urbanista as atividades 

relativas ao desenvolvimento urbano e regional, paisagismo e trânsito (art. 21). É preciso notar, 

no entanto, que o urbanismo trabalha a partir de insumos produzidos por outros especialistas 

como o arquiteto ou engenheiro arquiteto (art. 2º), o agrimensor, o topógrafo (arts 4º e 6º), o 

geólogo (Lei 4.076/62) e o geógrafo (Lei 6.664/79).  
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A elaboração de documentos técnicos por pessoas físicas ou jurídicas não habilitadas 

caracteriza exercício ilegal de profissão (lei 5.194/66, art. 6º, a), conduta tipificada como 

contravenção penal (decreto-lei no 3.688/41, art. 47).  

Os autores do plano diretor assumem a condição de responsáveis técnicos por ele, 

devendo providenciar a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) junto ao CREA (Lei nº 

6.496/77). Eles responsabilizam-se pelas falhas que o plano vier a apresentar, não podendo 

eximir-se pela alegação de obediência a ordens de contratante ou a superior hierárquico.  

O plano que não dispuser de autores habilitados não tem valor jurídico. Dispõe a Lei 

5.194/66 que: 

 “Art. 13. Os estudos, plantas, projetos, laudos e qualquer outro trabalho de engenharia, 

de arquitetura e de agronomia, quer público, quer particular, somente poderão ser submetidos ao 

julgamento das autoridades competentes e só terão valor jurídico quando seus autores forem 

profissionais habilitados de acordo com esta lei.”  

A importância deste dispositivo pode ser facilmente compreendida quando se recorda 

que o plano diretor tratará de assuntos como a definição das áreas suscetíveis de serem 

urbanizadas e de suas respectivas densidades construtivas. Somente profissionais habilitados 

podem atestar que a ocupação prevista para determinada área não trará riscos para seus 

moradores (alagamentos, desmoronamentos, etc.) ou para o entorno (contaminação da água, do 

ar, etc.).  

O controle da legalidade do plano diretor não se deve fazer, portanto, mediante o 

escrutínio de seu mérito, mas pela exigência de profissionais habilitados que assumam a 

responsabilidade técnica dele. A atuação desses profissionais deve ser fiscalizada pelo respectivo 

conselho profissional, que tem poderes para punir seus membros que atuem com negligência, 

imprudência ou imperícia. 

Se a legislação, conforme o pensado pelo legislador, é justa para o dono do 

empreendimento, que tem de doar 15% do total de sua área – sendo 7,5% para área verde e 7,5% 

para área institucional – para o município ou se o Estado é quem deveria arcar com a aquisição 

destas áreas, é objeto de um outro estudo. O que não podemos continuar a aceitar é a desafetação 

destas áreas pelo poder público municipal, pois se trata de exigência federal, e o município não 

pode legislar em desacordo com uma lei federal. 
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O que temos de compreender é que esta Lei sozinha não garante a sua aplicabilidade, 

uma vez que lobistas, geralmente ligados aos loteadores e agentes imobiliários, têm defendido 

seus interesses dentro do próprio Estado em detrimento de toda uma parcela de moradores da 

cidade. Vale então ficarmos atentos, como cidadãos, e cobrarmos dos legisladores e 

administradores a aplicabilidade da Lei conforme ela foi concebida, para que possamos ter uma 

qualidade de vida melhor dentro deste espaço em que vivemos - a cidade. 
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