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VIDA URBANA

Área do Setor Oeste, em Goiânia,
pode ter prédios em mais 4
quadras
Há dois anos sendo elaborado, projeto já passou por mudanças na fase
preliminar de diálogo com comissão de vereadores e deve ser remetido à
Câmara em maio

15/04/2019 - 22:55

Em fase preliminar de discussão com vereadores, antes de ser enviado
à Câmara Municipal para apreciação, o projeto de revisão do Plano
Diretor de Goiânia já sofre alterações e está, agora, em fase de
adequação. A expectativa é que ele seja, en�m, levado ao legislativo no
início do próximo mês, após dois anos de elaboração. Uma das
alterações acatadas pela Prefeitura foi a de inserção de uma área do
Setor Oeste, próxima ao Lago das Rosas e que resiste à proliferação de
prédios residenciais, entre as áreas de incentivo ao adensamento
urbano, conforme informação publicada na coluna Giro de domingo
(14).

A estimativa é que de quatro a cinco quadras, situadas entre as
avenidas Anhanguera e Assis Chateaubriand (veja quadro), sejam
atingidas em cada um dos lados. A regra que de�ne a área de
adensamento, basicamente, se fundamenta na distância delimitada de
até 350 metros da Avenida Anhanguera, caracterizada como eixo de
desenvolvimento. A área que �ca do outro lado do Lago das Rosas
passará a ser zona de desaceleração, já que atingiu o limite da
ocupação.

Quadras no Setor Oeste, próximo ao Zoológico de Goiânia, devem ser liberadas para a
construção de prédios (Foto: Wildes Barbosa)
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As medidas de desaceleração também são propostas para os setores
Jardim Goiás e Alto da Glória. “Com exceção dos lotes que �cam na
Avenida 136, também por ser um eixo de desenvolvimento”, explicou o
secretário de Planejamento Urbano e Habitação de Goiânia, Henrique
Alves.

“Na área adensável você pode construir uma unidade habitacional a
cada 20 metros quadrados, e na de desaceleração é uma unidade a
cada 30 metros (quadrados). O potencial construtivo é muito menor.
Ainda tem um custo muito maior, pois a outorga onerosa é mais cara”,
avaliou o secretário.

Tramitação

Para minimizar a chance de polêmicas e acelerar a tramitação do
projeto, a Prefeitura adotou a estratégia de abrir o diálogo com uma
comissão de vereadores, escolhida pela Câmara, antes de enviar o
texto o�cial da proposta. Um dos escolhidos para integrar o grupo foi o
vereador Anselmo Pereira (PSDB). Ele conta que foram vários os pontos
destacados pela comissão, mas que a questão do adensamento de
parte do Setor Oeste foi uma das primeiras a serem citadas. “Nós
questionamos porque um dos lados do Lago das Rosas estava
adensado e o outro não.

Justamente onde a água desce, quando chove, e já houve problemas foi
adensado e a partir de cima não”, diz.

O secretário explica que uma avaliação técnica foi feita para analisar o
risco de solo, a infraestrutura da região e aspectos de absorção da
população que será acrescida ao local. Segundo ele, a sugestão se
mostrou procedente. “Não houve nenhuma sugestão por parte do setor
empresarial e imobiliário. O que houve foi justamente avaliação
técnica. A regra do adensamento é bem clara. Não tem como fugir
muito. O que se está fazendo é um ajuste mesmo”, a�rma.

Em relação ao per�l dos empreendimentos que virão a surgir na região,
Henrique acredita que serão de médio e alto padrão, com poucas
unidades por andar. Os edifícios terão de seguir a regra prevista no
Plano Diretor que limita o número de unidades habitacionais conforme
a área do terreno. Essa é uma forma, segundo ele, de controlar a
dimensão e o impacto a ser causado. “Outro ponto que altera é que
construções com mais de 300 unidades habitacionais, que não são o
per�l desta região, terão de apresentar um estudo de impacto no
trânsito”, conta o secretário.

Preocupação

A conselheira do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás
(CAU/GO), Maria Ester de Souza, vê com preocupação o adensamento
de uma área que, segundo ela, já sofre os efeitos da pressão de
circulação acima da capacidade. “Um trecho da cidade com ocupação
horizontal não signi�ca que não esteja adensado. Penso que é uma
área já quase saturada. Em determinados horários de trânsito, você
demora além do normal para acessar a Avenida T-7, a Alameda das
Rosas, a Perimetral, a R-11. O plano precisa olhar para a cidade sim em
regiões, e entender que elas são diferentes e atender índices de
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ocupação diferenciados, mas muitas vezes a paisagem nos engana”,
alerta.

Nascentes

Outro ponto destacado por Maria Ester é relacionado ao possível dano
ambiental. A nascente do Rio Capim Puba �ca dentro da mata do
Zoológico de Goiânia e já sofre com a pressão gerada pelo aumento da
impermeabilização da região. O aumento do adensamento favorece a
criação das chamadas ilhas de calor, sem contar a interferência no
lençol freático, com a implantação de estacionamentos. A área onde,
até então, não era foco da proliferação de prédios funcionava como um
“respiro” em relação ao outro lado do parque, que passará, agora, por
desaceleração. Com tudo ocupado por edifícios, a pressão e as
consequências serão ainda maiores, na visão da conselheira.

O impacto populacional não foi precisamente calculado, segundo
Henrique, porque os técnicos trabalham com projeções em escala
regional. Maria Ester frisa que considerar apenas o número de pessoas
que vão morar também não seria a realidade. “Quando se soma ao
número de quem vai passar ou trabalhar por lá, você atinge o dobro”,
diz.

 

Mudanças ainda não acatadas serão debatidas na Câmara

As propostas de mudanças feitas pelos vereadores no projeto de
revisão do Plano Diretor não se restringem à questão do adensamento
do Setor Oeste. Algumas questões já adiantadas nas reuniões
preliminares devem render debate durante a tramitação do projeto na
Câmara. 

O vereador Anselmo Pereira (PSDB) alerta, por exemplo, que a Câmara
não vai abrir mão da de�nição de polos de atividade econômica em
pontos especí�cos da cidade. Entre as áreas prioritárias estão a dos
residenciais Jardins do Cerrado, nas margens da GO-060, e nas
proximidades do Jardim das Oliveiras, na G0-010. “A comissão está
pleiteando espaços mesmo estando fora das zonas de expansão,
porque eles precisam”, diz ele, referindo-se à realidade de moradores
que hoje demandam trabalhos mais próximos de casa. 

Esta, inclusive, é uma das prerrogativas do novo Plano Diretor. Com a
expansão da cidade, as distâncias percorridas para trabalhar aumentar
e, em alguns casos, lembra Anselmo, parte de Goiânia se transformou
em cidade dormitório, já que existem pessoas que moram na capital,
mas que trabalham em outras cidades. “O projeto é muito bom, mas
será discutido e possivelmente terá alguns aprimoramentos na
Câmara”, adianta. 
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