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Adensamento em ruas do alto do Bueno, como é o caso da T-62 (foto), chama a atenção de técnicos que trabalham em cima do Plano Diretor
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Bairros deverão receber ainda mais
limitadores no próximo Plano Diretor
Com crescimento desordenado nos últimos anos, bairros como Alto do Bueno, Bela
Vista e Jardim Goiás já enfrentam problemas de mobilidade, drenagem e até de clima

Os bairros Jardim Goiás, alto do Bueno e Setor Bela Vista não podem crescer
mais. O diagnóstico – ao qual O POPULAR teve acesso - é de técnicos da
Prefeitura de Goiânia que elaboram os estudos que vão embasar a
atualização do Plano Diretor da capital. Com crescimento desordenado nos
últimos anos, estes bairros já enfrentam problemas de mobilidade,
drenagem e até de clima. E a situação pode agravar se o adensamento não
for interrompido, resultando em mais congestionamentos, mais casos de alagamentos e formação
de ilhas de calor, por exemplo.

Os técnicos da Secretaria Municipal de Planejamento e Habitação (Seplanh) identificaram uma
desaceleração no crescimento nestes bairros, mas longe da velocidade ideal. Para aumentar o freio,
o novo Plano Diretor – que deve ser encaminhado à Câmara de Goiânia até o dia 31 de dezembro –
deve contar com mais limitadores de adensamento nestas áreas. Levantamento mostra que nas
áreas de desaceleração foram erguidos 59 novos edifícios na última década, um número menor do
que o registrado nos 10 anos anteriores, mas mesmo assim não o suficiente.

Atualmente, uma das ferramentas usadas para limitar o adensamento nestas áreas já bastante
povoadas é a outorga onerosa, instrumento pelo qual o proprietário paga à Prefeitura ara ter o
direito de construir acima do que a legislação atual permite no lote. Em bairros como o Jardim
Goiás, alto do Bueno e Bela Vista, a outorga tem um valor mais elevado. Entretanto, o plano diretor
não limita a altura das edificações nestas áreas, sendo apenas de acordo com a lei dos afastamentos
e o índice de ocupação máximo.

A arquiteta e urbanista Maria Ester de Souza, vice-presidente do Conselho de Arquitetura e
Urbanismo de Goiás (CAU-GO), embora não tenha tido acesso ao pré-diagnóstico do Plano 2017,
afirma que a análise do plano atual é extremamente importante e mostra que o adensamento
proposto não foi suficiente. “O problema não é o Plano Diretor atual e sim o diagnóstico que foi feito
em 2006, que deveria ter verificado qual adensamento era possível para as regiões”, explica.

Segundo Maria Ester, o fato da outorga onerosa ser mais cara nas regiões de desaceleração e mesmo
assim não impedir o adensamento nas áreas mostra que o mercado imobiliário conseguiu ter lucro
apesar do pagamento de maior valor. Para ela, os limitadores mais eficientes estão relacionados ao
ambiente e a infraestrutura, como a capacidade de distribuição de água e energia para o local, as
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enchentes e alagamentos e se o solo é capaz de sustentar a quantidade de edificações. “A
mobilidade em si nunca vai ser um limitador suficiente, porque os proprietários podem, por
exemplo, comprar helicópteros se for o caso”, afirma.

A urbanista ressalta ainda que a segurança pode ser outro limitador eficiente para frear o
adensamento. “Um exemplo claro é em relação aos grandes edifícios. Como que o Corpo de
Bombeiros vai chegar a conter um incêndio em um prédio de 60 andares? Não tem escada em
Goiânia para isso. E como fica a qualidade de vida e a segurança dos moradores?”, indaga. Maria
Ester defende que a fase de coleta de dados para a realização do plano diretor é a mais importante,
pois poderá indicar as razões e os resultados das diretrizes do plano atual.

Novas áreas

Até o final de agosto, os técnicos da Seplanh ainda vão analisar os dados a ser coletados para
verificar se outras áreas de Goiânia devem ser incluídas no rol como de desaceleração do
crescimento. A ideia é avaliar novos trechos urbanos para verificar se eles se encaixam nas mesmas
características que se tem nos bairros Alto da Glória, Vila São João, Bela Vista (parte), Jardim Goiás
(parte) e Setor Bueno (parte). Neste caso, os locais listados como tal também serão disciplinados
com regras mais rígidas de adensamento.

O mais provável atualmente é que novas áreas devam, sim, ser incluídas neste patamar, conforme a
reportagem apurou. Os técnicos, entretanto, ainda não listam quais estão sendo avaliadas
atualmente, com o cuidado de salientar que a análise é feita por toda a cidade. Já está definido que
será necessário o estabelecimento de níveis de intervenção urbanística mais efetivos e rígidos, além
da necessidade de melhorar os instrumentos de controle.

Técnicos da Seplanh informam também que é necessário finalizar a fase de diagnóstico, o que deve
ocorrer até o fim de agosto, para se ter mais subsídios que indiquem as razões do adensamento não
ter diminuído ainda mais. Os dados também servirão para traçar o prognóstico e desenhar os
cenários para o próximo plano diretor, indicando qual será o regramento urbano para essas áreas.

Navegue pelo assunto
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