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Antes de começar a ler este documento, gostaria que o leitor ou a leitora soubesse 

o quão importante foi este estudo para quem o escreveu. A autora é licenciada em

Geografia, pelo Instituto de Estudos Socioambientais, na Universidade Federal de Goiás, 

e durante sua graduação, deu especial atenção aos temas da cidade e do espaço urbano. 

Ao longo da graduação, participou de pesquisa de iniciação científica sob orientação do 

professor Dr. Tadeu Alencar Arrais, que muito a apoiou na produção de um artigo final 

sobre os condomínios de chácara na Região Metropolitana de Goiânia. Neste estudo foi 

concluído que os proprietários destas segundas residências além de desfrutarem de 

segurança, acessam status por utilizarem espaços de uso exclusivo. Também foi 

constatado que apesar dos condomínios de chácara possuírem infraestrutura básica, isto 

é, iluminação, rede de esgoto, água e outros elementos típicos das áreas urbanas, é 

onerado, Imposto Territorial Rural, embora o assentamento não configure como um 

parcelamento rural.  

Após a graduação, finalizada em 2016, a autora ingressou no Programa de Pós-

Graduação em Geografia, no mesmo instituto onde obteve título de graduação, para 

realização de mestrado acadêmico. Empenhou-se em seguir estudo sobre a dinâmica do 

mercado imobiliário na Região Metropolitana de Goiânia. Foi possível, então, a 

elaboração da dissertação sobre o tema de mercado imobiliário de Condomínios 

Horizontais Fechados na RMG, e políticas urbanas desenvolvidas nos municípios 

integrantes.  

Para a produção do estudo a autora realizou leitura de diversos referenciais 

teóricos sobre o tema de espaços exclusivos de moradia, gated communities (termo 

adotada pela literatura internacional), condomínios horizontais fechados, condomínios de 

luxo, segregação, fragmentação, metropolização e espaço. Após isso, a autora fez 

observações e análises sobre a história da capital e de sua região metropolitana, bem como 

de políticas urbanas desenvolvidas para os municípios da RMG. Foram também 

realizadas algumas visitas à prefeitura de Goiânia, Senador Canedo (município que este 

estudo se atém para examinar a atuação do mercado imobiliário), e a imobiliária da 

incorporadora elegida para este estudo. Para realizar visita a imobiliária, a autora teve de 

se passar por pretensa investidora, questionando sobre o local dos novos 

empreendimentos, mudanças específicas idealizadas pela empresa, rodovias e 

equipamentos urbanos.  
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Foi possível verificar que há muito que se evoluir em termos de políticas urbanas 

nos municípios da Região Metropolitana de Goiânia, já que ainda existem municípios 

sem Plano Diretor, ou Plano Diretor desatualizado, ou sem Lei Orgânica que legisle sobre 

o espaço urbano. Além disso, muitos municípios que dispõe de Plano Diretor, não

oferecem informações concisas sobre normas para parcelamento, o que favorece a 

atuação do mercado imobiliário, principalmente dos espaços exclusivos para moradia.  

Percebe-se que, além do que já foi dito, que municípios próximos à capital, 

tendem inevitavelmente a receberem maior contingente populacional, e quando estes 

também se encontram próximos a zonas de concentração de equipamentos urbanos 

atrativos, este incremento é ainda mais expressivo.  

Ao estudar a atuação do mercado imobiliário diante das políticas urbanas 

desenvolvidas nos municípios da RMG, a autora não busca dar importância principal aos 

agentes Estado e mercado imobiliário, e sim enfatizar que ainda se faz necessário 

compreender como este mercado tem atuado e desenvolvido projetos, diante das políticas 

públicas, agravando a segregação e a fragmentação urbana, dissolvendo a unidade que é 

característica própria das cidades.  

Aqui, portanto, encontra-se um estudo realizado por alguém que percebe na 

cidade a possibilidade de superação e melhoria das condições de vida humana, de 

exercício de tolerância, expressão máxima da democracia.  
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RESUMO 

O presente estudo investiga a atuação do mercado imobiliário de Condomínios 

Horizontais Fechados na Região Metropolitana de Goiânia, sua relação com as políticas 

públicas, bem como algumas de suas estratégias de atração. Neste estudo, foi possível 

compreender que o mercado destes empreendimentos tem optado pela instalação de 

condomínios nos demais municípios da região metropolitana, a exemplo de Senador 

Canedo, em função dos estoques de áreas disponíveis, e, também, devido às normas 

urbanísticas mais frágeis presentes nestes municípios de vizinhança. Também é 

evidenciado que há maior especulação em municípios que se encontram em regiões 

próximas a equipamentos urbanos na capital. Foram analisados alguns instrumentos de 

política urbana, no caso específico dos Planos Diretores, que em parte contribuíram para 

o aprofundamento da desigualdade socioespacial e da fragmentação urbana. Este estudo

contou com o estudo de caso de uma incorporadora, que atualmente possui dezesseis

Condomínios Horizontais Fechados na região metropolitana. As metodologias

empregadas nesta pesquisa foram, estudo de caso, referenciais teóricos, pesquisa

documental, análise de dados secundários e visita de campo.

Palavras-chave: Condomínios Horizontais Fechados; equipamentos urbanos; 

fragmentação urbana; política urbana. 
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ABSTRACT 

This study investigates the real estate market of gated communities in the Metropolitan 

Region of Goiânia, and its relation with the public policy, aswell its current strategy. In 

this study, it was possible understand that the market of this real estate developments has 

opted by the installation of gated communities in the others counties of the metropolitan 

region, for example Senador Canedo. Due to stocks of available areas and due more 

fragile urban norms presents in the neighboring municipalities. It is also evidenced that 

there is greater speculation in municipalities that are in regions close to urban equipment 

in the capital. Were analysed some instruments of urban policy, in the specific case of 

Master Plans, that in part contributed for the deepening of the socio-spatial inequality and 

for the urban fragmentation. It was possible to identify a clear regional disparity, which 

contributes for the economic centralization of the metropolitan region in Goiânia. This 

study counted with a study of case of a incorporator, that currently has sixteen gated 

communities in the metropolitan region,. The methodologyes employed in this study were 

study of case, theoretical reference, documentary research analysis of secondary data and 

visit. 

Key-words: Gated Communities; urban equipment; urban fragmentation; urban politic. 
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INTRODUÇÃO 

A dinâmica metropolitana guarda certa complexidade e no Brasil tem apresentado 

diversas problemáticas ao longo dos anos. Isso se deve ao fato de que a urbanização e 

metropolização no país se deram de maneira acelerada, como observado por Santos 

(2013). Dentre as principais problemáticas que ascendem a fragmentação tem um 

destaque e atualmente, atinge não apenas as metrópoles, como também os demais 

municípios que integram suas regiões metropolitanas. 

A fragmentação do espaço urbano, processo analisado por diversas áreas da 

ciência, trata-se da separação das partes de um todo - no caso, a cidade - que deixam de 

se conectar por diversos fatores (SOUZA, M., 2008). Alguns autores a consideram um 

processo recente, correspondente ao período histórico atual, onde identificam-se diversas 

novas tendências de mercado bem como estilo de vida (CRUZ, 2013). Outros, consideram 

que, embora seja um termo atual, o fenômeno a que diz respeito é bastante antigo e tem 

raízes nas antigas cidades gregas, como descrito por Grant (2008).  

Nota-se, no entanto, que recentemente este fenômeno tem se estendido para além 

das metrópoles, apresentando-se nos municípios vizinhos das regiões metropolitanas, 

causando diversos impactos para mobilidade e para seus habitantes, e agravando as 

disparidades regionais. Este fenômeno mostra-se de diversas formas, principalmente em 

função das estratégias incorporadas pelo mercado imobiliário, que convenientemente se 

apropria de novas áreas em municípios próximos aos centros de capitais e serviços. Estes 

municípios limítrofes, por sua vez, adotam normas urbanísticas mais frágeis, com o 

intuito de obter novos e mais investimentos de capitais e serviços (BRITO; BARREIRA; 

KNEIB, 2018) 

Pode-se, portanto, compreender que há uma fragmentação produzida pelo 

mercado imobiliário que, dentro do sistema produtivo, é responsável pela criação de 

novas necessidades, bem como novos objetos de consumo (HARVEY, 2008). Os 

Condomínios Horizontais Fechados (CHFs), no contexto atual, apresentam-se como 

objetos de consumo que têm se proliferado nas paisagens urbanas, não só brasileiras, 

como em todo o mundo (MORA, 2012).  

A Lei federal que rege os Condomínios Horizontais Fechados, Lei 4591 de 1964 

(regulamenta a atuação das incorporadoras de condomínios), prevê que estes são “[...] 

edificações ou conjuntos de edificações, [...] destinadas a fins residenciais ou não-

residenciais” em que o parcelamento das áreas é feito em partes ideais, sendo todas elas 

privadas (BRASIL, 1964, art. 1) . Os Condomínios Horizontais Fechados são uma 
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“opção” de moradia no contexto da insegurança e do prestígio social relacionado ao uso 

de espaços exclusivos. 

Goiânia, capital do estado de Goiás, surgida por influência da Marcha para o Oeste 

de interesses políticos do Sul e Sudoeste do estado de Goiás (CHAUL, 1988), ao longo 

de duas décadas, têm assistido seu espraiamento. Além disso, muito recentemente, sua 

região metropolitana tem experimentado um expressivo incremento demográfico em 

municípios vizinhos (IPEA, 2019).  

Este estudo objetivou principalmente compreender como o mercado imobiliário 

de Condomínios Horizontais Fechados tem atuado na Região Metropolitana de Goiânia 

diante da política urbana que rege seus municípios integrantes. Especificamente, buscou-

se compreender os motivos e contradições que levam as pessoas a habitarem 

Condomínios Horizontais Fechados, verificar a situação das políticas urbanas nos 

municípios integrantes RMG e analisar a política urbana, bem como a localização dos 

Condomínios Horizontais Fechados.  

Há variados tipos de espaços residenciais fechados. Nesta pesquisa analisamos 

aqueles que foram desenvolvidos por incorporadoras e aprovados como bairros fechados 

- a capital já conta com 21 empreendimentos deste tipo e 2 lançamentos. Mais

recentemente, outro município da região metropolitana, Senador Canedo, tem contado 

com o lançamento de novos destes assentamentos. Algumas questões são suscitadas sobre 

todo este processo, são elas: como as incorporadoras se apropriam do espaço para 

comercialização destes empreendimentos? Ao longo do tempo as incorporadoras 

empregaram novas estratégias de uso do espaço para atrair consumidores? Onde 

atualmente se encontram? Tais questionamentos guiaram o presente estudo. 

Para responder estas questões, foi empregada a metodologia de referencial teórico 

vinculados aos temas de fragmentação, Condomínios Horizontais Fechados, insegurança 

na vida urbana, metropolização e outros temas que perpassam nossas discussões. Dados 

secundários dos institutos Instituto Mauro Borges (IMB), Instituto de Estudos Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE) e Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) 

foram de igual importância para averiguar as especificidades do fenômeno em Goiânia e 

em sua região metropolitana, bem como análise documental de Planos Diretores e 

Decretos. Além disso, as visitas de campo à imobiliária da incorporadora elegida para 

realização do estudo foram fundamentais para a compreensão das estratégias utilizadas 

para a atração deste mercado. 
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Para a realização deste estudo foi necessária a seleção de 1 caso para investigação, 

que nomeamos de Incorporadora A. Chamaremos a incorporadora por um nome fictício 

para preservar a sua identidade sem degradar sua atuação, ou de quaisquer outras 

incorporadoras. A incorporadora foi selecionada como caso por possuir um grande 

número de empreendimentos instalados em Goiânia, e, mais recentemente, instalou 

empreendimentos nos demais municípios da região metropolitana, a exemplo de Senador 

Canedo, que atualmente já possui 5 lançamentos de Condomínios Horizontais Fechados 

desta empresa.  

No primeiro capítulo são enfatizadas questões vinculadas aos referenciais teóricos 

que descreveram características de Condomínios Horizontais Fechados, mesmo 

utilizando outras terminologias para compreendê-los, como fizeram Blakely e Snyder 

(1998) e Caldeira (1997).  Além disso, serão também discutidas as contradições do 

discurso de mercado, que busca comercializar tais espaços cercados.  

No segundo capítulo, são analisados os Planos Diretores e Decretos que 

caracterizam e permitem compreender a forma como este mercado imobiliário 

comercializa o espaço urbano na região metropolitana, e quais são suas possibilidades 

dentro deste espaço. Neste capítulo, também serão esclarecidos os processos de formação 

de Goiânia e sua RMG bem como as tendências dos Planos Diretores propostos ao longo 

dos anos. Além disso, discute-se as diferenças conceituais de metrópole, região 

metropolitana e metropolização. 

No terceiro capítulo são enfatizadas as estratégias aplicadas pelo mercado 

imobiliário de Condomínios Horizontais Fechados, com base no caso da Incorporadora 

A. As estratégias da incorporadora são analisadas com base nos empreendimentos criados

por elas em Goiânia e em sua região metropolitana. A princípio, como já foi salientado, 

percebe-se que há estratégias comuns entre as incorporadoras, como a tendência a instalar 

empreendimentos nos municípios vizinhos que possuem normas urbanísticas mais frágeis 

e oferecem menos custos e burocracia para instalação de Condomínios Horizontais 

Fechados.  

A elaboração deste estudo possui algumas justificativas. A justificativa pessoal 

encontra-se no interesse da autora sobre o assunto, que várias vezes considerou a cidade 

um local de grande influência na transformação de concepções e visões de mundo. A 

cidade é, para quem escreveu este trabalho, palco de grandes e complexos 

acontecimentos. Um espaço de desenvolvimento da tolerância e da aceitação de diferentes 

indivíduos. E a partir dos muros, a sociedade encontra limitações para o exercício do 
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“confronto” (LEFEBVRE, 1998). Ademais, a problemática da segregação espacial, além 

de atingir a metrópole, tem se estendido para os municípios vizinhos, produzindo outros 

problemas, além da fragmentação.  

Por fim, apesar de já haverem diversos trabalhos com este tema, parece ainda 

oportuno observar que estes mercados de moradias têm demonstrado novas tendências, 

tanto em função da competição, quanto em função das novas normas para os loteamentos.
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CAPÍTULO 1 

O MERCADO IMOBILIÁRIO DE CONDOMÍNIOS HORIZONTAIS 

FECHADOS: REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

O espaço é considerado por Milton Santos como um “conjunto indissociável de 

sistemas de objetos e sistema de ações” (SANTOS, M., 2008, p. 12). Este conjunto é tido 

como o resultado de infinitos processos, que o transformam e o recriam, sendo analisados 

e percebidos no presente. Diferentemente do espaço, a paisagem constitui a apreensão de 

todos os processos de outrora e os que agora acontecem. Contudo, como destaca o autor; 

“o espaço é a sociedade, e a paisagem também o é” (SANTOS, M., 2008, p. 104).  O que 

significa que mesmo o espaço sendo dinâmico e representante do atual, este não se limita 

a explicação dos fenômenos por si só. Ou seja, o espaço; 

[...] não pode ser estudado como se os objetos materiais que 

formam a paisagem tivessem uma vida própria, podendo assim 

explicar-se por si mesmos. Sem dúvida as formas são 

importantes. Essa materialidade sobrevive aos modos de 

produção. (SANTOS, M., 2008, p. 105) 

Ambas as categorias, espaço e paisagem são categorias de análise que permitem 

apreender a complexidade dos processos que configuram o espaço urbano. Uma vez que 

tais categorias constituem o dinamismo da sociedade e da realidade que os compõe. Se 

os objetos e ações que o integram espaço, e por conseguinte a paisagem, não se explicam 

por si só, tais categorias carecem de uma observação geográfica que dê conta de quais são 

os processos que os constituem. 

Há muitas maneiras de pensar sobre o espaço. Para Harvey (1980), esta categoria 

se subdivide em 3 tipos: espaço absoluto, espaço relacional e espaço relativo. O primeiro, 

independe dos objetos que o integram, não sendo, contudo, autoexplicativo. O espaço 

relacional é aquele que está contido em todos os objetos que o integram, representa, 

portanto, uma totalidade. E o relativo, constitui o espaço que só é entendido como tal, 

devido as relações que seus objetos estabelecem entre si. Por exemplo, a cidade só é 

entendida como tal, a partir dos fluxos de capitais, serviços e pessoas. Nos ateremos a 

esta última definição para compreender os processos evidenciados neste estudo.  

O espaço, para Ferreira, A. (2014) é produzido a partir de uma intencionalidade, 

que, por sua vez, interfere no cotidiano da sociedade. Os produtos imobiliários nas 

cidades, portanto, apropriam-se da intencionalidade como estratégia. O autor argumenta 

que a metropolização é um fenômeno resultado da globalização e da reestruturação 
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produtiva que esta desencadeou. Algumas mudanças nas cidades, ao longo dos anos, 

foram de fato percebidas. Um exemplo de mudança foi “a passagem de uma economia 

baseada na indústria para outra em que há o predomínio das atividades ligadas aos 

serviços” (FERREIRA, A., 2014, p. 2). 

Neste estudo, a análise do espaço é feita sobre o mercado imobiliário de 

Condomínio Horizontais Fechados diante das normas urbanísticas da Região 

Metropolitana de Goiânia. Estes empreendimentos são espaços residenciais cercados por 

muros e sistemas de segurança de monitoramento, onde predomina a horizontalidade das 

moradias, e convenientemente encontram-se próximos às vias que facilitam o acesso a 

comércios e demais serviços utilizados pelos moradores. São produtos do mercado 

imobiliário que, por meio de seus aspectos, e também em função do status que 

proporcionam, configuram o espaço urbano. Possuem estratégias de mercado específicas, 

assim como outros setores da economia. O mercado imobiliário, neste sentido, apropria-

se desta intencionalidade, especialmente no contexto das cidades atuais.  

Entre o século XX e XXI, as cidades que antes eram espaços de produção, 

tornaram-se espaços de consumo. Em uma perspectiva crítica Fani (1997, p. 12) explicita 

que: “As catedrais, apesar de construídas pelo homem, pertencem a Deus; já as cidades 

de hoje, pertencem ao capital”. Neste sentido, esse estudo investiga um fenômeno da 

cidade atual, orientada pelo capital. Nos CHFs, elementos como as amenidades 

paisagísticas, tornam-se atrativos de consumidores de um mercado, no caso específico do 

imobiliário. Há diversos Condomínios Horizontais Fechados em cidades brasileiras, 

produzidos por diferentes incorporadoras e construtoras. O presente capítulo busca 

compreender como acontece a atuação deste mercado imobiliário nas cidades. Porque 

estes empreendimentos atraem consumidores? Há novas formas de apropriação do espaço 

por este mercado? Quais são elas? Estes são alguns dos apontamentos que norteiam o que 

se discute ao longo dessa parte do trabalho.  

Entende-se por atuação do mercado imobiliário, estratégias das incorporadoras 

que, como salientado por Botelho (2008), são utilizadas pela relação que o mercado e o 

poder público estabelecem entre si. São ações orientadas, portanto, pelos agentes 

imobiliários (Estado e empreendedores imobiliários) que configuram o espaço das 

cidades no sistema capitalista (BRITO; BARREIRA; KNEIB, 2018). Ou seja, estratégias 

que são possíveis de serem estabelecidas devido às normas urbanísticas que vigoram. E 

estas são fundamentais para a formação de novos empreendimentos imobiliários e da 

configuração do espaço urbano.  
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Para compreender o fenômeno dos CHFs é necessário conhecer os conceitos de 

segregação e fragmentação. Neste trabalho, apoiamos na visão de Spósito (2007) que 

afirma que a segregação constitui um processo de separação, tanto para as classes mais 

abastadas, quanto para os menos favorecidos. Segregação e autossegregação, 

representam, portanto, “facetas de um mesmo processo” (SPÓSITO, 2007, p. 281). A 

autossegregação constitui a separação espacial, geralmente com barreiras físicas, das 

classes mais abastadas das regiões mais urbanizadas, onde identificam-se problemas, 

como insegurança, barulho, tráfego intenso de veículos. O que também foi percebido por 

Carlos (1994, p. 89); 

[...] as classes de maior renda habitam as melhores áreas, as mais centrais, ou 

as abandonam [...] em busca de lugares mais distantes do centro, em busca de 

um novo modo de vida em terrenos mais amplos, arborizados, silenciosos, e 

com maiores possibilidades de lazer. [...] À parcela de menor poder aquisitivo 

da sociedade resta as áreas centrais, deterioradas e abandonas pela população 

de alto poder aquisito [...]. 

Pode-se afirmar que a autossegregação, realizada pelos mais abastados, é uma 

“escolha”, enquanto a segregação nem sempre o é. A fragmentação urbana é um processo 

em que as partes de um todo são separadas. É um fenômeno eminentemente espacial que, 

como sustentado por Souza (2008), recria o significado de cidade. Impõe ao espaço uma 

limitação que, por sua vez, contribui para a modificação das relações dos indivíduos com 

o espaço urbano. Perde-se o significado de unidade de diversidade deste espaço.

1.1 Condomínios Horizontais: considerações preliminares 

Entende-se por condomínio a edificação ou conjunto de edificações que possui 

unidades isoladas, para fins habitacionais ou não (BRASIL, 1964). Os Condomínios 

Horizontais Fechados são estudados por muitas áreas do conhecimento científico. Pode-

se dizer que os estudos se dividem em 4 grandes grupos temáticos: 1) estudos que 

envolvem a compreensão dos impactos destes empreendimentos na forma urbana (COY 

E PÖHLER, 2002; LEMOS; MACEDO, 2007; CAMPOS et al, 2007; ARAÚJO; 

TAVARES, 2008; RAPOSO, 2008;; BARBOSA; COSTA, 2011; CRUZ, 2013; LAGE, 

2017); 2) estudos que investigam a questão dos agentes envolvidos na formação do espaço 

(TAVARES; COSTA, 2010; BARBOSA; COSTA, 2011); 3) estudos que evidenciam a 

modificação no conceito de morar (DELICATTO, 2007; BALTRUSIS; 

D’OTTAVIANO, 2009); 4) estudos que enfatizam as questões da sociabilidade e o medo 

nas cidades contemporâneas (CAMPOS; BERGAMIN, 2007; SPÓSITO, 2007; 
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ZANOTTELI et al 2012; RODRIGUES, 2008; RODRIGUES, A., 2014; BAYER; 

DANTAS, 2016).  

O primeiro grupo, sobre impacto na forma urbana, encontram-se os trabalhos de 

Coy e Pöhler (2002), e Lage (2017). Os autores Coy e Pöhler (2002) analisam que as 

cidades latino americanas nos últimos anos sofreram uma profunda mudança 

socioeconômica marcada pelas influências de economias internacionais. Inspiradas num 

modelo norte-americano de estilo de vida, nestas cidades surgem os Condomínios 

Horizontais Fechados, espaços habitacionais de usufruto seletivo e controlado. 

Ainda sobre impactos na forma urbana, foram escritos os trabalhos de Lemos e 

Macedo (2007), Araújo e Tavares (2008) e Raposo (2008). O primeiro trabalho, analisa 

a modificação da paisagem urbana da Região Metropolitana de São Paulo. Em Araújo e 

Tavares (2008), são analisadas as principais consequências da existência desses 

empreendimentos. Em Raposo (2008) associa-se o fenômeno da globalização com os 

processos de reestruturação da relação entre classes. Esta reestruturação diz respeito ao 

aumento da insegurança e ao surgimento de novos estilos de vida. 

Também foram produzidos os estudos de Campos et al (2007), Barbosa e Costa 

(2011) e Cruz (2013). No primeiro caso, os autores analisaram problemas urbanísticos da 

instalação dos condomínios fechados, tais como circulação de veículos, apropriação de 

espaços públicos e alteração na paisagem urbana. Em Barbosa e Costa (2011), o foco foi 

dado para a apropriação da natureza pela cidade no fenômeno dos Condomínios 

Horizontais Fechados. Cruz (2013) parte da percepção de uma cidade pós-moderna, 

marcada pelo aumento da fragmentação em termos territoriais e sociais.  

Sobre o conceito de morar, foram produzidos os trabalhos de Delicatto (2007) e 

Baltrusis e D’Ottaviano (2009). O primeiro autor discute que as novas formas de morar 

são orientadas pelo medo, que “[...] orienta muitas práticas cotidianas, nas cidades cada 

vez mais segmentadas, e uma série de aparatos se desenvolvem para criar a sensação de 

segurança entre os moradores de um condomínio horizontal” (DELICATTO, 2007, p. 1). 

Baltrusis e D’Ottaviano (2009) analisam a dualidade das maneiras de morar dos ricos e 

dos pobres, identificando novos padrões de ocupação do solo na Região Metropolitana de 

São Paulo.  

Também sobre o conceito de morar, escreveram Silva e Manhas (2014), Mendes 

e Oliveira (2015) e Oliveira (2015). Silva e Manhas (2014) investigaram a percepção do 

espaço urbano por dentro dos Condomínios Horizontais Fechados - os Simulacrons. 

Mendes e Oliveira (2015) entendem o fenômeno da segregação causada pelos 
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Condomínios Horizontais Fechados como uma inspiração pelas Edge Citys1 norte-

americanas. Segundo os autores, há um padrão na instalação destes empreendimentos, 

pois eles se concentram nos principais eixos de expansão, isto é, em áreas que estão em 

desenvolvimento nas cidades. Oliveira (2015) observa o papel do capital incorporador 

como criador de valores a partir da criação de novas estratégias. No caso específico, 

investiga-se a estratégia do mercado imobiliário de identificar maior qualidade de vida 

nos CHFs. 

Sobre agentes da formação do espaço, escreveram Tavares e Costa (2010) e 

Barbosa e Costa (2011). Os primeiros autores referem-se ao aumento dos CHFs na cidade 

de Natal, que após o ano de 1995, com o surgimento do Green Village, assiste a uma 

revolução no mercado imobiliário.  No estudo de Barbosa e Costa (2011), os autores 

apresentam as implicações socioespaciais, jurídicas e econômicas da instalação destes 

empreendimentos em João Pessoa.  

Além disso, os autores Barbosa e Costa (2011) apresentam a ilegalidade de tais 

assentamentos, pelo fato de transformarem o espaço público em privado na cidade 

contemporânea. Sobre a tendência de se converter áreas rurais em urbanas, modificando 

o espaço urbano, para a criação de espaço habitacionais fechados, os autores apontam

que; 

A produção capitalista da cidade envolve três níveis: a esfera privada, a esfera 

pública e a sociedade civil. [...] No que tange aos proprietários fundiários, são 

eles que detêm o monopólio da propriedade privada da terra e seu principal 

objetivo é extrair renda fundiária urbana, interferindo decisivamente no 

processo de transformação da terra rural em terra urbana e, por conseguinte, na 

expansão da cidade. Para eles a terra é mais interessante como valor de troca 

do que como valor de uso. (BARBOSA e COSTA, 2011, p. 53) 

Nesta perspectiva, foram também produzidos os trabalhos mais recentes, como os 

de Mora e Riwilis (2012), Oliveira (2015) e Lima e Melo (2016). Mora e Riwilis (2012) 

partiram para uma percepção bastante necessária, afirmando que o fenômeno dos CHFs 

não são uma exclusividade da realidade brasileira. Analisaram o contexto de Buenos 

Aires (Argentina), Puebla (México) e São Paulo (Brasil) para atestar as semelhanças dos 

empreendimentos. Para Oliveira (2015), a modificação da maneira de morar, alterou o 

espaço urbano nas cidades brasileiras. Impondo um “encarecimento da vida urbana” e a 

imposição do uso de veículos automotivos como meio de transporte. Lima e Melo (2016) 

1 Termo utilizado para designar um novo modelo de Desenvolvimento Imobiliário, com prédios baixos e 

separados por espaços verdes com lagos, árvores e pistas de cooper (GASPAR, 2005). 



24 

analisaram o mercado imobiliário, percebendo que este tem como principal objetivo a 

construção de imóveis de alto luxo que superem os já existentes.  

Sobre a sociabilidade e o medo escreveramm Campos e Bergamin (2007), 

Zanotteli et al (2012), Rodrigues (2008) Rodrigues, A. (2014) e Bayer e Dantas (2016). 

Campos e Bergamin (2007) retratam um expressivo aumento no número de CHFs na 

região serrana do Espírito Santo, abordando como os agentes formadores do espaço 

proporcionam mudanças na sociabilidade dentro das cidades. Zanotelli et al (2012) 

relacionaram o aumento no número destes empreendimentos à cultura do medo e da 

insegurança. Rodrigues (2008) escreveu sobre como o Estado pode atuar como agente 

empreendedor, propiciando situações favoráveis ao mercado imobiliário. Mais tarde, 

Rodrigues (2014, p. 3) verificou que os empreendimentos CHFs “voltam as costas para 

cidade em seu sentido mais amplo, o seu lugar de troca e encontro”. Cria-se, portanto, 

uma sociabilidade seletiva, onde se estabelece uma relação diferente com “os de fora”.   

Percebe-se que há um tipo de sociabilidade que remete ao tema da 

autossegregação. E há muitos outros estudos que evidenciam o impacto deste processo 

nas cidades. Um exemplo bastante interessante sobre a autossegregação e segregação é o 

trabalho de Saraiva (2008), que investigou a cidade do ponto de vista das crianças que 

moram em condomínio fechados de luxo. A autora, em visitas realizadas aos 

empreendimentos, constatou que as crianças possuem muitos preconceitos e uma visão 

distorcida sobre a cidade. Para este estudo, a autora considerou que a criança tem “uma 

relativa autonomia cultural”, e por isso é agente ativo de sua realidade. No caso dos 

condomínios fechados de luxo, as crianças acabam por captar experiências engendradas 

da cidade. 

Outro trabalho interessante sobre o tema, foi o estudo desenvolvido por 

D’Ottaviano (2008). Neste estudo, verifica-se a compreensão de como o surgimento dos 

CHFs modificaram a concepção dual de centro rico e periferia pobre, o que foi também 

verificado por outros trabalhos mais recentes, como o de Pereira (2013) e de Lopes, 

Monteiro e Silva (2015). Pereira (2013, p. 98) assinala que estes empreendimentos além 

de apresentarem uma “auto-suficiência em relação à cidade”, corroboram para que tais 

condomínios sejam vistos como uma “forma arquitetônica” e não como um produto de 

mercado. Lopes, Monteiro e Silva (2015, p. 171) analisam que a presença destes 

empreendimentos na cidade “cria novas áreas para moradia, distante das áreas centrais e 

[...] atualmente, tem atraído empreendimentos de alto padrão”. 
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Condomínios Horizontais Fechados, segundo Rodrigues (2013, p. 53), é o termo 

utilizado pelo mercado imobiliário para designar alguns empreendimentos que usufruem 

desta denominação “como forma de encobrir sua irregularidade”, uma vez que, em alguns 

casos, são inconstitucionais tanto jurídica quanto urbanisticamente. Seria mais 

apropriado, segundo a autora, considerar que estes espaços são “loteamentos fechados”, 

termo inexistente nas legislações. 

Em visitas realizadas a Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo 

(SEPLAM), foi possível verificar que há 3 tipos de processos para se criar espaços 

habitacionais fechados em Goiânia. Há um tipo no qual o condomínio se insere em uma 

gleba, ou seja, área que ainda não foi parcelada. Outro processo ocorre quando o 

condomínio é criado dentro de um bairro e em comum acordo dos moradores, assim são 

cercados por muros uma ou mais quadras. O último caso ocorre quando o condomínio é 

um bairro fechado, sendo amparado pela Lei 4.591/71, e estes constituem-se como objeto 

de estudo desta pesquisa.  

E por essa razão, é fundamental que estudos voltados para a compreensão da 

existência dos Condomínios Horizontais Fechados levem em conta que, assim como 

outros setores econômicos, as incorporadoras transformam e são agentes de 

transformação do espaço urbano. De certa forma, o que Lima e Melo (2016) investigaram 

também permite esta constatação. As autoras afirmam que “o principal interesse do 

promotor imobiliário é construir imóveis de alto luxo que tragam grandes inovações, 

superando sempre construções já existentes” (LIMA; MELO, 2016, p. 5). 

Os autores Bayer e Dantas (2016) identificaram que no discurso da bibliografia 

voltada ao tema, há uma condição de “vilão” atribuída aos Condomínios Horizontais 

Fechados por esfacelarem a sociabilidade e fragmentarem o tecido urbano, quando, na 

realidade, o Estado se coloca como agente principal da questão. 

Além destes trabalhos apresentados, outros trabalhos que se referem aos 

Condomínios Horizontais Fechados como o resultado de uma “Cultura do Medo” são os 

de Spósito (2008) e Souza, M. (2008). Os autores atentaram-se para a criação recente de 

uma urbanização do medo, que se combinam às práticas de segregação e discriminação 

praticadas contra os menos favorecidos. 

Ao longo deste estudo, verificaremos que há diversos autores de diferentes 

nacionalidades que se preocuparam com estes novos produtos do mercado imobiliário, e 

puderam identificar características que estão conduzindo as discussões desse capítulo. A 

princípio, o presente estudo se encontra no grupo de estudos que estuda os agentes de 
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formação do espaço, pois encaminharemos a discussão sobre as estratégias do mercado 

imobiliário diante das normas urbanísticas dos municípios da Região Metropolitana de 

Goiânia, partindo da visão de que o Estado tem grande influência no surgimento e difusão 

destes empreendimentos. 

1.2 Opção de moradia: razões e contradições 

Como já foi salientado, os Condomínios Horizontais Fechados são 

empreendimentos que têm se multiplicado em função de dois elementos principais: 

qualidade de vida (CALDEIRA, 2000) e segurança (SPÓSITO, 2007). O primeiro 

elemento é propiciado pelas amenidades paisagísticas destes locais. Os próprios nomes 

dos empreendimentos remetem a uma natureza idealizada, dos vales e jardins. Em suas 

dependências, encontramos represas, extensas áreas arborizadas, além de áreas de lazer 

para diversos tipos de esporte ou atividade física. Estes empreendimentos, portanto, 

proporcionam a qualidade de vida de maneira seletiva, em outras palavras, represas, 

arborização e demais áreas são de acesso exclusivo e não de domínio público. A 

precificação de amenidades paisagísticas não é atual, porém esta colocação é, em si, 

banal, assim como dizer que a cidade antecede ao capitalismo (LEFEBVRE, 2007). O 

direito restrito a locais de exuberância paisagística não é algo novo, assim como segundas 

residências para fins recreativos não são novidade, como enfatizou Arrais (2013). 

 Em alguma medida, as segundas residências de fins recreativos guardam uma 

semelhança com Condomínios Horizontais Fechados comercializados pelo mercado 

imobiliário. Ambos empreendimentos estão ligados a qualidade de vida e demonstração 

de “prestígio social”. O cerceamento de espaços realizado pelas classes mais abastadas, 

portanto, não é contemporâneo.  

A segurança, sabemos, é um aspecto negociado pelos Condomínios Horizontais 

Fechados. Logo, estes empreendimentos são um “remédio” para a “doença” da violência 

urbana. Portanto, assim como descrito por Souza, M. (2008), a fragmentação (produzida 

pelos Condomínios Exclusivos, como chama o autor) faz mais parte do problema, que dá 

a solução, uma vez que conspiram para que a cidadania e a civilidade na vida urbana 

fiquem em segundo plano. Perde-se o “confronto” em nome da segurança e reforça-se o 

ódio e preconceito de classe, que segundo Souza, M. (2008, p. 74) “[...] está amalgamado 

com o ódio racial”. Em um estudo realizado por Goix e Vesselinov (2015) foi atestado 

que estes assentamentos possuem uma homogeneidade em termos de consumidores, o 
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que atesta a existência de uma segregação não só de classe, como também étnica.  Em 

outro estudo produzido por Rodrigues, A. (2014, p. 15) se extrai a seguinte afirmação; 

[...] Ao supostamente garantir a segurança, o setor imobiliário 

desqualifica as funções e o papel do Estado como responsável 

pela ‘segurança’. O setor imobiliário se sobrepõe ao coletivo 

e as funções do Estado. Desaparece a noção de função social 

da cidade. 

E qual seria esta função social da cidade? A cidade industrial capitalista pressupõe 

o convívio com a diferença como descrito por Lefebvre (2008) e reiterado por Carlos

(1997), e a importância deste aspecto é retomada e defendida devido problemas urbanos, 

que em face a esta fragmentação2, não encontram solução. 

O mercado imobiliário apropria-se da qualidade de vida vinculada às amenidades 

paisagísticas que, dentro destes empreendimentos, é de uso exclusivo e advém da 

exuberância de áreas bastante arborizadas, e locais internos de recreação, muitos deles, 

anteriormente públicos. Surgem como um produto que atende às demandas de uma cidade 

atual marcada pela violência e/ou a possibilidade de sua ocorrência.  

No contexto norte-americano, a fragmentação possui aspectos semelhantes. Em 

Blakely e Snyder (1998, p. 53), as gated communities são “a dramatic manifestation of a 

new fortress mentally growing in America3”. Representam, portanto, uma tendência da 

vida urbana contemporânea, onde se enfatiza a necessidade da segurança para viver, não 

apenas para morar. Embora haja uma preocupação quanto a criminalidade não só no 

Brasil, ou nos EUA, mas no mundo todo, os autores afirmam que na realidade atual, 

prevalece o desejo de consumir espaços exclusivos em função do status proporcionado e 

do distanciamento daqueles que possuem outros padrões de vida.  

O fenômeno das gated communities é recente e global, e Blandy (2007) esclarece 

que uma mudança socioeconômica no mundo foi fundamental para a difusão deste tipo 

de assentamento em diversos países do mundo. O neoliberalismo foi preponderante no 

aumento das desigualdades sociais e, por conseguinte, da criminalidade, agravando a 

sensação de insegurança e aumento da procura por este tipo empreendimento residencial 

como opção de moradia. A autora destaca: 

In a risky world, purchasing a property in a gated community 

represents a good consumer choice. [...] Te physical exclusion of 

2 Fragmentação como partes de um todo que quase não se conectam mais (Souza, M., 2008). Souza, M. 

(2008) explicita que a fragmentação diz respeito a um afastamento entre indivíduos, o que compromete o 

confronto que a cidade em teoria deveria conservar.  
3 Equivalente a “Uma profunda manifestação de uma nova estrutura que se desenvolve na mentalidade 

americana.”. 
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potentially dangerous ‘outsiders’ has a great appeal, and here the gates 

substitute form more informal systems of social control, non-residents 

to be identified and excluded[...] (BLANDY, 2007, p. 50)  

De fato, são diversos os países que sofreram com a incorporação de tais 

empreendimentos imobiliários em seus espaços urbanos. Experiências internacionais 

foram descritas e analisadas por diversos autores. Muitos estudos sugerem o que foi 

proposto por Blakely e Snyder (1998), descrevendo especificidades de cada país. Um 

exemplo disso é o trabalho realizado por Tanulku (2009), onde pode-se identificar as 

características do local de estudo. Neste trabalho, o autor discorre sobre gated 

communities em Istambul concluindo que esses empreendimentos representam um risco 

para seus moradores, pois em uma possível ocorrência de terremotos, estes dispõem de 

limitadas possibilidades de fuga. Além disso, o autor salienta que a busca por esses 

espaços está muito voltada a criação ideal dos filhos, de modo que as famílias possam se 

distanciar do tráfico e da violência. No entanto, as problemáticas relacionadas a instalação 

destes empreendimentos são diversas e, em trabalho realizado por Hanif, Aziz e Tedong 

(2016), foi constatado que as consequências são, principalmente, de ordem social e legal. 

A mudança socioeconômica que atingiu boa parte das cidades latino americanas 

nas últimas décadas também foi fator preponderante para a formação destes 

empreendimentos. O modelo norteamericano (MENDES; OLIVEIRA, 2015) atingiu 

fortemente o mercado imobiliário destes assentamentos, criando os CHFs. 

Existe, portanto, um grande volume de trabalhos voltados à compreensão do 

fenômeno dos Condomínios Horizontais Fechados. A fragmentação e dissolução da 

função social da cidade observada por Rodrigues (2014) foram “sintomas” também 

observados por Cruz (2013, p. 5), aqui como parte de uma realidade pós-moderna 

“caracterizada por uma crescente fragmentação em termos territoriais e sociais”. No 

entanto, o distanciamento entre abastados e menos favorecidos antecede a própria 

existência destes assentamentos. Isto foi sustentado por Grant (2008, p. 1-3); 

Cities from ancient times through the Middle Ages often featured walls 

for protection from intergroup hostility [...] History is replete with 

examples of state authorities that have used enclosure to provide 

community security. Rulers of ancient civilizations built walls of 

varying materials and dimensions[...]. 

 A crescente fragmentação e o surgimento de Condomínio Horizontais Fechados, 

nas cidades atuais é, antes de tudo, um fenômeno de mercado em que são identificados 

problemas na vida urbana, como: violência crescente, barulho, medo e convívio com o 
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“estranho”. Este mesmo mercado, com o surgimento da concorrência, ao longo do tempo, 

insere novos e mais elementos de consumo nestes assentamentos. O que, também, foi 

verificado por Tavares (2010, p. 85), que defende que para entender esta nova forma de 

morar é preciso compreender que advém de estratégias de “reprodução do setor 

imobiliário que, a exemplo de todos os outros setores da economia capitalista, precisa 

renovar constantemente suas práticas de reprodução”. Como observado em estudo 

realizado por Lima e Melo (2016) sobre o interesse dos promotores imobiliários em 

desenvolverem imóveis de alto luxo, superando projetos já existentes, Harvey (2011, p. 

91), em O Enigma do Capital, explica que: 

Uma imensa quantidade de esforço, incluindo a formação de uma vasta 

indústria de publicidade, tem sido colocada para influenciar e manipular as 

necessidades, vontades e desejos das populações humanas para assegurar um 

mercado potencial. Mas algo mais do que apenas publicidade está em jogo 

aqui. O que é necessário é a formação de condições diárias de vida que exigem 

a absorção de um conjunto de certas mercadorias e serviços, a fim de se 

sustentar. 

Compreende-se, portanto, que “muito além” de esforços de publicidade, o 

mercado imobiliário apropria-se também de condições cotidianas que geram necessidades 

específicas o que permite o desenvolvimento de novas mercadorias e serviços. Mais 

adiante, nos ateremos à essas “inovações” que serão examinadas como atrativos criados 

pelo mercado imobiliário para o consumo desta opção de moradia. 

Contudo, o grande “vilão” da atual condição das cidades não é exatamente o 

mercado imobiliário e, sim, o Estado que atua como uma instituição que lega ao mercado 

atribuições que, teoricamente, seriam de sua responsabilidade. Os autores Farret e Schmidt 

(1986, p. 10), ao compreenderem que o Estado brasileiro passou por processos que 

proporcionaram maior e menor atuação deste, trazem à baila esta observação: 

O Estado usa a cidade de forma contraditória. [..] reduzindo os investimentos 

na reprodução da força de trabalho a níveis muito aquém do mínimo 

necessário, o Estado virtualmente abandona a cidade sua própria sorte, 

deixando a incerteza do jogo do mercado. Isto resulta em um processo 

diferenciado de acesso à qualidade de vida urbana: de um lado, um padrão para 

segmentos mais favorecidos da população e de outro, a degradação das 

condições de vida dos extratos mais baixos da população. 

Percebe-se que o Estado, em tom processual, incorpora novas e mais formas de 

atuação e são elas relacionadas com a tendência neoliberal. As alternativas individuais 

perpassam não só o mercado de moradias, como também os diversos serviços básicos que 

estão, em parte, a serviço da iniciativa privada, ou, como gostam de chamar os 
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profissionais de mercado, o Segundo Setor. Os processos pelos quais o Estado passa, 

advêm de conflitos. Para Brito e Deus (2009, p. 109): 

[...] Os conflitos advindos do processo de produção do espaço urbano estão 

vinculados aos interesses contraditórios existentes entre iniciativa privada, os 

agentes sociais e o Estado, que teria o papel de mediar esse “jogo” através do 

cumprimento de sua missão básica de administrador e executor de uma política 

urbana que priorize a cidade enquanto patrimônio coletivo. 

Em outras palavras, a produção do espaço urbano pressupõe conflitos que podem 

e devem ser mediados pelo Estado e este, por sua vez, se exime de sua missão, ao legar a 

iniciativa privada a responsabilidade sobre a segurança e o usufruto do espaço.  

No Brasil, a propagação destes empreendimentos deve ser compreendida com 

uma dinâmica urbana fundamentada pela “cultura da generalização do medo e da 

insegurança” (ZANOTELLI; ANTONIO; FERREIRA, 2012). Um dado enfático, 

descrito por Zanotelli, Antonio e Ferreira (2012, p. 3) comprova tal argumento: “No 

Brasil, as seguranças privadas têm [...] efetivos maiores que as polícias civis e militares 

em diversos estado brasileiros”. E quanto mais a “receita” do mercado imobiliário der 

certo, “mais o Brasil dará errado” (SOUZA, M., 2008), pois o que se produz com 

segregação não se resume a redução de espaços de livre acesso, mas também a redução 

da tolerância e a civilidade produzidas pela consciência das diferenças. 

Fatura-se com a ausência de políticas públicas efetivas no combate a violência e 

com uma idealização de natureza. Mas como atua este mercado imobiliário de 

Condomínios Horizontais Fechados? Como se distribuem estes empreendimentos ao 

longo do espaço urbano? Sumariamente, Villaça (1978, p. 12) responde esta questão; 

Na cidade de economia de mercado, a localização é a mercadoria mais 

importante no mercado imobiliário, na definição das normas urbanísticas, na 

análise do uso do solo e na formação da estrutura intra-urbana. 

Assim, como diversos equipamentos urbanos, o mercado imobiliário destes 

empreendimentos usufrui de aspectos da localização para a instalação dos mesmos. Não 

raro, estes encontram-se às margens de rodovias duplicadas e equipamentos urbanos 

como shopping centers e demais serviços de interesse (e muitas vezes, estes 

assentamentos possuem serviços dentro de suas próprias dependências, como veremos 

mais adiante). Utilizam áreas onde a predominância de amenidades paisagísticas pode ser 

futuramente comercializada. São, anteriormente, áreas rurais convertidas em áreas 

urbanas. Este processo de “conversão” de áreas rurais em urbanas é muito bem descrito 

por Barbosa e Costa (2011) que explicitam como os proprietários de glebas 

convenientemente aceitam vender suas terras quando estas são acrescidas às áreas 
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urbanas; um processo responsável pelo espraiamento das capitais brasileiras, e em 

Goiânia comprometeu parte da produção rural do município (MOYSÉS, 2005).  

Por se instalarem nas “franjas” dos municípios, os Condomínios Horizontais 

Fechados são empreendimentos que contribuem para a expansão urbana. Criando “novas 

áreas para moradia, distantes das áreas centrais e que atualmente atraem 

empreendimentos de alto padrão” (GOIX; VESSELINOV, p. 171). A Figura I evidencia 

a localização dos Condomínios Horizontais Fechados em Goiânia, atestando o que foi 

examinado pelos autores. 
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Figura 1 - Condomínios Horizontais Fechados na Região Metropolitana de Goiânia (2019). 

Fonte: DVCAD_SEPLAM (2012) 

Autora: Maria Angélica de Sousa Santos, 2019. 
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É evidente que os Condomínios Horizontais Fechados se instalam nos limites das 

áreas urbanas dos municípios. No caso de Goiânia, como verificado pela Figura I, há um 

acúmulo destes empreendimentos na região sudeste, o que é explicado pela concentração 

de vias duplicadas de trânsito rápido, BRs 457, 352 e 153, e pelo acúmulo de 

equipamentos urbanos nesta área, tais como shopping centers, escolas, empresas e outros 

serviços. Para abrangerem extensas áreas, estes empreendimentos precisam se instalar em 

“periferias” do município. Contudo, atualmente, empreendimentos como estes têm 

surgido nos municípios vizinhos, como Senador Canedo, devido ao estoque de áreas 

disponíveis, pela proximidade de rodovias duplicadas e, também, pela existência de 

normas urbanísticas mais frágeis. Tais município passam a constituir periferias na região 

metropolitana. 

Ainda sobre os Condomínios Horizontais Fechados, os autores Roitman e Phelps 

(2011) identificam que a existência dos Condomínios Horizontais Fechados foi o fator 

principal para formação de um subúrbio dual, devido ao fato de que apesar de se 

assentarem nos limites de área urbana, desfrutam de uma localização privilegiada, 

próxima a vias duplicadas. Em Goiânia pode-se atestar este fenômeno, posto que quase a 

totalidade dos empreendimentos deste tipo, como mostra a Figura I, estão próximos à 

estas rodovias. 

A segurança, que compõem as características dos Condomínios Horizontais 

Fechados, é algo discutido por Spósito (2013). A autora argumenta que os “espaços 

fechados” podem ser identificados em diversos países do mundo, porém o sentido da 

expansão destes assentamentos adquiridos no Brasil nas áreas urbanas possui 

particularidades. Estes espaços contribuem para uma “estética do medo” que: 

[...]combinados a práticas longamente reproduzidas na História do 

Brasil, de discriminação dos pobres, sejam eles trabalhadores, 

sobretudo como presença necessária e incômoda no interior de habitats 

e outros espaços urbanos privatizados, ou não necessariamente 

trabalhadores aos quais se destinam os espaços desvalorizados e 

abandonados da cidade, como ruas, praças, parques além de bairros 

periféricos, tão distantes quanto possível do tecido urbano consolidado 

(SPÓSITO, 2013, p. 4). 

E, de fato, o discurso usado para a legitimação da existência destes 

empreendimentos é o da segurança. Mas permanece o questionamento da possibilidade 

de haverem outras formas de garantir a segurança, além de cercear espaços. Não seria 

possível, estabelecer outro tipo de relação com o espaço e com a sociedade? Ou ainda, 

será que não existem outras formas de se garantir a segurança? Jacobs (2007) argumenta 
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que, embora o problema da violência urbana tenha a curto prazo, o próprio usufruto dos 

espaços garante a segurança nos mesmos. Neste sentido, é preciso que os espaços de uma 

cidade sejam utilizados para que sua função se cumpra.  

1.3 Condomínios Horizontais Fechados em Goiânia: o estudo de caso 

Estudo de caso é, como defendido por Gil (2009, p. 1): “um dos delineamentos 

mais praticados no âmbito das Ciências Humanas e Sociais”. O autor afirma que, apesar 

de ser flexível, esta metodologia não deixa de ser rigorosa, uma vez que não pode ser 

considerada menos trabalhosa. O estudo de caso deve preservar o caráter do que está 

sendo pesquisado, deve também investigar um fenômeno e não separá-lo do contexto que 

se insere, além de possuir diversos procedimentos para coleta de dados. 

 Neste estudo, elencamos um estudo de caso, com intuito de investigar a atuação 

do mercado imobiliário de Condomínios Horizontais Fechados na Região Metropolitana 

de Goiânia, a partir de Senador Canedo, identificando algumas razões para existência de 

novos empreendimentos em municípios vizinhos, destacando, também, os próximos 

projetos da incorporadora estudada. Foram coletados diversos dados em campo, bem 

como no website da incorporadora. A seleção de uma incorporadora para estudo de caso 

justifica-se pela função que este negócio desempenha. Incorporadoras são responsáveis 

todo o projeto do imóvel, podendo contratar serviços para realização do empreendimento. 

É, portanto, a empresa que controla e gerencia os projetos, sendo superior a construtora e 

a imobiliária.  

Incorporadora A 

A Incorporadora A foi criada em 1986, com a união de 3 engenheiros que, muito 

antes de se tornar uma grande incorporadora, realizava obras públicas de infraestrutura. 

Na década de 1990, o grupo decidiu desenvolver seu projeto principal: um conjunto de 

Condomínios Horizontais Fechados. Além de ter empreendimentos do tipo CHFs, a 

incorporadora possui outros tipos de empreendimentos que se distribuem em 6 estados, 

18 em Goiás, 3 em Minas Gerais, 3 no Pará, 1 no Espírito Santo, 1 no Rio Grande do 

Norte, e 1 em Tocantins.  Ao todo, a incorporadora possui 28 empreendimentos prontos 

e sendo instalados, os que se encontram no estado Goiás, todos estão dentro da Região 

Metropolitana de Goiânia. A Tabela I mostra quantos empreendimentos existem nos 
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municípios de Goiânia, Senador Canedo, Aparecida de Goiânia, Região Metropolitana, e 

no estado de Goiás. 

Tabela 1 – Empreendimentos imobiliários da Incorporadora A em Goiânia, Senador 

Canedo, Aparecida de Goiânia, RMG e Goiás. 

LOCAL N° de Empreendimentos N° de Condomínios Horizontais Fechados 

GOIÁS 18 16 

RMG 18 
16 

Goiânia 10 9 

Aparecida de 

Goiânia 3 

2 

Senador Canedo 5 5 

Fonte: Disponível em: <http://fgr.com.br/> Acesso em: 12/01/2019. 

Autora: SOUSA, 2018. 

Destes 18 empreendimentos, 16 são Condomínios Horizontais Fechados. Os 

demais empreendimentos são um Centro Comercial e um Condomínio Comercial. 

No caso específico do conjunto de Condomínios Horizontais Fechados, a 

incorporadora possui dois websites, de onde podem-se extrair algumas informações sobre 

os empreendimentos. No entanto, chama a atenção o fato de que alguns dos projetos mais 

recentes estejam sendo desenvolvidos em Senador Canedo. Do conjunto de Condomínios 

Horizontais Fechados, onze já foram entregues, estão localizados em Goiânia e em 

Aparecida de Goiânia. Cinco estão sendo construídos e todos estes serão instalados em 

Senador Canedo. O último empreendimento instalado em Goiânia, do conjunto de 

condomínios, foi finalizado em 2013. Porém, recentemente, a incorporadora anunciou o 

lançamento de mais dois empreendimentos em Goiânia.   

A distribuição e concentração destes empreendimentos na Região Metropolitana, 

principalmente em municípios limítrofes, nos mostra a possibilidade de a incorporadora 

ter desenvolvido projetos mais voltados para a primeira residência do que para segundas 

residências, isto é, mais residências de uso comum, do que para segundas residências com 

fins recreativos. Chama a atenção, também, a concentração dos empreendimentos em 

apenas 3 municípios do estado de Goiás: Goiânia, Senador Canedo e Aparecida de 

Goiânia. Outro fator de destaque é a localização que, quando é mencionada, refere-se 

mais ao tempo de deslocamento que o consumidor pode ter do empreendimento aos 

equipamentos urbanos de Goiânia, do que o município no qual o assentamento se 

encontra, um fenômeno semelhante ao analisado por Pescattori (2015) em um 

http://fgr.com.br/
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condomínio horizontal próximo à Brasília. Todas estas estratégias que parecem “tímidas” 

exigem o esforço de diversos profissionais. Em estudo realizado por Botelho (2008, p. 

36) sobre a dinâmica das estratégias das incorporadoras em Uberlândia, se extrai a

seguinte informação: 

A atividade de incorporação é complexa, fruto da ação de muitos especialistas 

e fornecedores de recursos, como agentes financeiros, arquitetos, construtores, 

engenheiros, planejadores urbanos, vendedores, publicitários, artistas gráficos 

e advogados. 

Isso demonstra que a atuação é complexa e exigem diversas perspectivas para o 

desenvolvimento de projetos. No caso da Incorporadora A foi verificado que esta valoriza 

principalmente a localização privilegiada de seus empreendimentos, e isto faz com que a 

empresa atraia mais investidores do que possíveis moradores ao longo do 

desenvolvimento dos projetos.  
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CAPÍTULO 2 

GOIÂNIA E REGIÃO METROPOLITANA: POLÍTICAS PÚBLICAS 

URBANAS E MERCADO IMOBILIÁRIO. 

Neste capítulo discutiremos a formação de Goiânia como metrópole e de sua 

região metropolitana, com base nas políticas públicas urbanísticas desenvolvidas 

(decretos, Planos Diretores e leis). Também discutiremos os processos que 

proporcionaram a formação de Goiânia e de suas características socioespaciais, tais como 

a influência dos aspectos modernos, da transferência da capital, entre outros.  

Santos (2013, p. 65), em A urbanização brasileira, discute sobre o 

desenvolvimento da urbanização das regiões e os estados brasileiros. Em relação a região 

Centro-Oeste, o autor escreveu que: 

O caso do Centro – Oeste merece uma observação particular. Essa era, em 

1940, 1950 e 1960, a região menos urbanizada do país e, a partir da década de 

1970, ganha o segundo lugar nessa classificação, precedida pelo Sudeste. 

Este trecho nos mostra um breve retrato do que se tratará este capítulo. Nota-se 

que a região Centro-Oeste do Brasil sofreu um grande incremento populacional a partir 

da década de 1970. Isto se deve principalmente por dois processos: 1) a transferência da 

nova capital federal; 2) estabelecimento da “Revolução Verde”, no qual técnicas e 

soluções foram aplicadas para problemas de cultivo no solo ácido da região. Tais 

circunstâncias propiciaram o deslocamento de várias pessoas do campo para as cidades, 

em função do desenvolvimento dos latifúndios e em busca de melhores condições de vida. 

O que caracteriza essa região, portanto, é uma urbanização intensa e veloz, e igualmente 

rápida é a sua metropolização. Este rápido processo é característico dos países 

subdesenvolvidos, e isso se deve a múltiplos fatores, principalmente a modificação das 

técnicas, o que fez com que a população urbana crescesse mais do que a população geral. 

A explicação para este aumento reside no fato de que as cidades recebem um contingente 

migratório maciço (SANTOS, 1981).  

Para Santos (2008), portanto, a técnica é o fator principal para o desenvolvimento 

da urbanização. No entanto, Castells (2000, p.32), partindo de uma visão crítica da 

Questão Urbana, defende que a urbanização e a metropolização não são; 

[...] o resultado necessário do simples progresso técnico. Pois a técnica, longe 

de constituir um simples fator, é um elemento do conjunto de forças 

produtivas, que são elas mesmas primordialmente uma relação social[...]. Esta 

ligação material entre espaço e tecnologia constitui então o laço material entre 

o conjunto de uma dada estrutura social e esta nova forma urbana.
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Nesta mesma perspectiva escreveu Gottdiener (1997), reconhecendo que as 

inovações tecnológicas não são o único fator de avanço da dispersão urbana. Apesar disso, 

o autor reconhece que as inovações fornecem os meios para dispersão. Para os autores,

portanto, a técnica e o desenvolvimento tecnológico são parte de um contexto, no qual as 

cidades tornam-se concentração de capital. O desenvolvimento das regiões 

metropolitanas também faz parte deste processo. Entende-se como modificação das 

técnicas, os novos recursos tecnológicos que incorporam novas práticas no espaço. Um 

exemplo deste fenômeno é o surgimento do automóvel, que fez com que as atividades 

econômicas e sociais se estendessem para além das metrópoles.  

A metropolização está associada ao processo de urbanização e industrialização, é 

também, fruto da modernização. Em um estudo realizado por Souza (2012, p. 82), o autor 

afirma que; 

Modernização e metropolização participam de um mesmo movimento, uma 

acelera e amplia a outra, e vice-versa [...] com um espaço cada vez mais 

mundial [...]a urbanização e modernização também se mundializam, 

expandindo a metropolização da sociedade e mais ainda, a metropolização do 

espaço [...]. 

Ainda sobre metropolização, o autor sustenta que este fenômeno integra as 

necessidades capitalistas e se torna um imperativo de uma política centralizadora da 

produção capitalista. Como ele mesmo salienta: “a metropolização associada a 

globalização é mais uma forma histórica de reprodução do capital (SOUZA, 2012, p. 86). 

Nesse caminho, também analisa Lima, L. (2014, p. 24) , ao considerar que o espaço 

metropolitano “[...] acumula uma valorização superior às verificadas no mercado 

imobiliário de cidades menores[...]”, dado a sua complexidade. Ainda segundo Lima, L. 

(2014, p. 24): 

A produção do espaço metropolitano é qualitativamente complexa, pois o 

sistema de ação que interfere na relação de produção do sistema de objetos [...] 

envolve um contingente maior de atores, portanto de interesses.  

Disso se extrai que, inevitavelmente, as dinâmicas metropolitanas guardam uma 

profunda complexidade, que atrai pesquisas sobre diferentes áreas. A pesquisa realizada 

por Lima, L. (2014), trata do fenômeno do Condomínios de Chácara na RMG. 

Atualmente, além deste fenômeno, a RMG assiste ao surgimento de Condomínios 

Horizontais Fechados voltados a primeira residência nos municípios próximos. 
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Goiânia é uma metrópole que representa e coordena uma rede urbana e estabelece 

relações econômicas com outras metrópoles. Para Chaveiro e Pelá (2012, p. 73), a 

metrópole contemporânea é: 

[...] é a expressão da complexidade espacial, reunindo, num só termo, 

o grau máximo da acumulação integrada do capitalismo globalitário e

o movimento de sujeitos que, em meio às contradições desenvolvem

práticas sociais que culminam na produção da vida.

Esta discussão nos remete ao fato de que, além da complexidade metropolitana, a 

cidade que a representa e conduz uma concentração de sujeitos e de ações que 

materializam diversas práticas sociais, inclusive as relacionadas a segregação 

socioespacial.  

A formação de Goiânia data de meados do século XX, momento que prescindiu a 

necessidade de transferir a capital, até então Goiás, para uma porção oeste do estado. Esta 

transferência foi tributária de dois processos que se deram em cenário nacional: a Marcha 

para o Oeste, que estabeleceu as chamadas frentes pioneiras, propostas por Getúlio 

Vargas, que tinha como interventor em Goiás Pedro Ludovico Teixeira (GODOI, 2013);  

e a necessidade de uma articulação das regiões produtivas do estado de Goiás - Sul e 

Sudoeste, com todo o Brasil (OLIVEIRA, 2002). 

Fundada sob o ideal moderno, Goiânia foi instaurada nos anos 1930, “pensada 

numa lenta gestação de ideias do século XVIII e XIX” (CHAUL, 2009, p. 101), inspiradas 

num modelo moderno europeu que se contrapunha a decadência e o atraso da cidade  de 

Goiás. Este aspecto não era apenas um discurso purista de especialistas, como também 

político que se assentava sobre uma dicotomia temporal formada pelo “atraso” e o 

“moderno” (ARRAIS, 2012, p. 178).  

Como investigado por Ferreira, L. (2013), Goiânia havia sido projetada para 50 

mil habitantes. Em 2018, a expectativa populacional da capital do estado totaliza cerca de 

1 milhão e meio de habitantes. Goiânia, portanto, é uma metrópole, e sua dinâmica é 

bastante distinta das cidades menores de modo geral. Segundo o Estatuto da Metrópole, 

Lei nº 13.089/2015, uma “metrópole” é: 

espaço urbano com continuidade territorial que, em razão de sua 

população e relevância política e socioeconômica tem influência 

nacional ou sobre uma região que configure, no mínimo a área de 

influência de uma capital regional, conforme os critérios adotados pela 

Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística- IBGE.  

Esta dinâmica de influência política e socioeconômica típica das metrópoles pode 

ser notada na influência de Goiânia sobre sua região metropolitana que, inclusive, assiste 
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grande repercussão das políticas públicas desenvolvidas para a capital do estado. As 

metrópoles, de um modo geral, “carregam problemáticas complexas, como expansão 

urbana desenfreada, favelização, especulação imobiliária, trânsito caótico, sistema de 

transporte coletivo ineficiente, entre outros” (FERREIRA, L., 2013. p. 63).  

Para Alves (2012, p. 21) a metrópole pode ser considerada “[...] um contínuo 

urbano onde se concentrava a produção da riqueza em seu sentido lato (econômica, 

financeira, produtiva, cultural, política)”. A autora aponta que a metropolização e o 

processo de concentração de riquezas, cultura e decisões políticas nas metrópoles são 

fenômenos da atualidade, no qual diversas metrópoles competem entre si para garantir a 

presença do capital. Estas metrópoles, por serem uma “construção social capitalista”, 

concentram não só riquezas econômicas, cultura e decisões políticas, como também 

“diferenciação socioespacial” (ALVES, 2012. p. 23). E esta diferenciação se apresenta 

em espaços isolados como os Condomínios Horizontais Fechados. E estes, por sua vez, 

se interligam com a cidade e bairros centrais por meio das redes viárias, que compõem 

esta estrutura de diferenciação socioespacial.  

Atualmente, a ocorrência destes empreendimentos não se limita mais a metrópole, 

mas, também, aos demais municípios da região metropolitana, à medida em que estes 

estabelecem intensa relação com a metrópole por meio das redes viárias. 

No caso específico de Goiânia, é evidente que sua influência repercute sobre os 

municípios limítrofes, haja vista o número de migrações pendulares realizadas entre os 

municípios vizinhos e a capital. Segundo dados do IBGE, em 2010, mais de 200 mil 

pessoas ocupadas da Região Metropolitana de Goiânia realizavam migração pendular, 

isto é 7% de toda população da RMG (IBGE, 2019).  

O último Plano Diretor da capital baseado no projeto de cidade compacta, compõe 

esse cenário. No texto da Lei, examinam-se termos como “compacidade” e “Macrozona 

Construída”, o que denota preocupação quanto à manutenção do zoneamento existente e 

de áreas já ocupadas. Esta preocupação se atribui, também, ao fato de não existirem tantas 

áreas disponíveis sobre a malha urbana de Goiânia. Contudo, os impactos desta 

manutenção são diversos e se antes os menos favorecidos ocupavam as periferias da 

capital, por não poderem custear os vazios urbanos, a partir de então passaram a morar 

nos municípios vizinhos, onde podem alcançar lotes mais acessíveis. Assim, se antes, 

empreendimentos imobiliários, como Condomínios Horizontais Fechados, se assentavam 

nas periferias de Goiânia, estes atualmente ocupam os espaços disponíveis nos municípios 
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vizinhos. Percebe-se que recentemente, houve uma considerável melhora das vias de 

fluxo rápido, que foram duplicadas nos últimos anos e, em alguns casos, pavimentadas 

para melhorar o deslocamento.  

Se a compacidade e a manutenção da Macrozona Construída são premissas do 

último Plano Diretor de Goiânia, quais seriam as estratégias do mercado imobiliário de 

Condomínios Horizontais Fechados? Sabe-se que a disponibilidade de extensas áreas 

como as procuradas pelas incorporadoras para instalação dos Condomínios Horizontais 

Fechados, já não existem em grande quantidade em Goiânia. Por isso, este mercado opta 

por lançar partes dos seus empreendimentos nos municípios vizinhos, considerando, 

também, que neles as normas urbanísticas são menos exigentes.  

O que atesta isso é o caso do município de Senador Canedo. Em setembro de 2018, 

o município foi impedido pelo Ministério Público Estadual de realizar novos

parcelamentos até a reformulação do último Plano Diretor que data de 2007 (MPGO, 

2018). Contudo, o último Plano Diretor está em desconformidade com o Estatuto da 

Cidade, que prevê dupla obrigação do Plano para Senador Canedo, na medida em que o 

município possui mais de 20 mil habitantes por este compor a Região Metropolitana de 

Goiânia.  

Como identificado por Brito, Barreira e Kneib (2018), os instrumentos de gestão 

da política urbana são fundamentais para constituição e produção do espaço das cidades. 

Ainda segundo as autoras: 

Parece uma opção natural aos empreendedores que atuam na Região Sudeste, 

avançar pelas cidades limítrofes à Goiânia - cidades menores com prefeituras 

ávidas por investimentos e novas fontes de arrecadação fiscal e geralmente sem 

entraves e a burocracia das quais os municípios maiores não podem se 

desvencilhar (BRITO; BARREIRA; KNEIB, p. 294). 

Portanto, torna-se conveniente a instalação de empreendimentos em municípios 

menores, próximos a Goiânia, onde as normas são menos rígidas, e onde os processos 

para instalação são menos dispendiosos e burocráticos. Os impactos destes processos já 

foram elucidados por Japiassu (2018), ao esclarecer que os condomínios horizontais são 

um elemento importante de intensificação do uso das rodovias que dão acesso a Goiânia.  

A RMG, assim como outras regiões metropolitanas, possui uma dinâmica 

específica orientada pela acumulação de capital. Dela se obtém aumentos populacionais 

quase sempre superiores aos de outras regiões do estado. A Tabela 2 evidencia o 

incremento da população na região.  
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Tabela 2 – Aumento Populacional na Região Metropolitana de 

Goiânia (1991,2000, 2010 e 2018). 

Município 1991 a 2000 2000 a 2010 2010 a 2018 

Abadia de Goiás 0% 38% 25% 

Aparecida de Goiânia 88% 35% 24% 

Aragoiânia 31% 30% 21% 

Bela Vista de Goiás 11% 28% 20% 

Bonfinópolis 61% 41% 26% 

Brazabrantes 19% 17% 13% 

Caldazinha  -- 16% 13% 

Caturaí 5% 8% 8% 

Goianápolis 0% 0% 5% 

Goiânia 19% 19% 15% 

Goianira 45% 82% 27% 

Guapó 18% 1% 2% 

Hidrolândia 28% 33% 22% 

Inhumas 14% 9% 8% 

Nerópolis 43% 30% 21% 

Nova Veneza 28% 27% 19% 

Santa Bárbara de Goiás 27% 16% 13% 

Santo Antônio de Goiás -- 51% 30% 

Senador Canedo 476% 67% 33% 

Terezópolis de Goiás -- 29% 20% 

Trindade 51% 28% 20% 

Goiás 24% 20% 15% 

RMG  -- 25% 18% 
Fonte: IBGE, IPEA e IMB, 2018. 

Autora: SOUSA, 2018. 

A Tabela 2 nos fornece a informação de que os municípios que estabelecem 

relação direta com Goiânia são os que mais obtiveram aumento populacional entre os 

períodos apresentados, o que pode ser observado também na Figura 1. Destaca-se, neste 

contexto, o município de Senador Canedo que, entre os todos os períodos, foi o que mais 

obteve aumento populacional na região metropolitana. 

Ao longo dos anos, Goiânia desenvolveu espraiamento, assim como boa parte das 

capitais brasileiras. Recentemente, este fenômeno atingiu os municípios vizinhos, estes, 

por sua vez, obtiveram aumento de suas manchas urbanas por atender uma demanda 

solvável. A Figura 2 apresenta o aumento da mancha urbana dos municípios da RMG, 

nos anos de 1991, 2000, 2010 e 2018, respectivamente. 
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FIGURA 2 - Evolução da Mancha Urbana dos municípios da Região Metropolitana de Goiânia 1991, 

2000, 2010 e 2016. 

Fonte: SIEG. 1991, 2000, 2010 e 2016. 

Elaboração: SANTOS, 2018. 
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O processo de desenvolvimento na metrópole se dá de modo desigual, deixando 

vários vazios na mancha urbana que para Carlos (1997), constituem “reservas de valor”. 

A atividade da especulação nestes espaços, empurra a produção rural para o interior, de 

modo que se verifica que o valor de troca se sobrepõe ao valor de uso nas cidades. 

Na Figura 2 percebe-se que entre os anos de 1991 e 2000 a expansão da mancha 

urbana de Goiânia foi menor do que entre o intervalo de 2000 a 2010. Talvez porque as 

áreas mais centrais, entre 1991 e 2000, estivessem ainda disponíveis para assentamento 

da população. Soma-se a isso, o fato de que neste período o surgimento de Condomínios 

Horizontais Fechados foi inferior aos períodos seguintes. Entre 2000 e 2010, nota-se, 

também, a expansão da mancha para os municípios vizinhos. Principalmente, de Goiânia 

para Senador Canedo que, entre 2010 e 2018, expandiram suas manchas na região. 

Sabe-se que a maioria dos Condomínios Horizontais Fechados, instalados em 

Goiânia, surgiram entre os anos de 2000 e 2010. O período de maior expansão coincide, 

portanto, com o período em que surgiram majoritariamente os CHFs. Em Senador Canedo 

os CHFs da Incorporadora A foram lançados entre 2017 e 2018. É possível perceber que 

a mancha de Goiânia, mais recentemente, se estende e se mistura a mancha urbana de 

Senador Canedo.  

Outros CHFs se assentaram em municípios vizinhos, principalmente em Senador 

Canedo que, atualmente, conta com cinco projetos de Condomínios Horizontais Fechados 

da Incorporadora A. Segundo dados da Secretaria de Planejamento de Goiânia 

(SEPLAM), o intervalo de lançamentos de CHFs na capital, iniciou-se em 1996 e 

terminou em 2010. Neste período 21 empreendimentos se instalaram em Goiânia, 

localizados majoritariamente nas proximidades de rodovias.  

De 2010 a 2017 percebe-se um hiato de lançamentos destes projetos em Goiânia. 

Entre 1996 e 2000, surgiram sete empreendimentos, entre 2001 e 2005, surgiram cinco. 

Entre 2006 e 2010, surgiram mais seis. Examina-se também que entre 1996 e 2000, houve 

o maior número de instalações destes empreendimentos, do que no período que vai de

2001 a 2005 e, também, maior do que o registrado no período de 2006 a 2010. 

Ao longo dos anos, assim como boa parte das cidades latino-americanas, Goiânia 

incorporou novas porções de áreas rurais às áreas urbanas, o que favoreceu o mercado 

imobiliário. Um estudo realizado por Moysés (2005) permitiu a constatação de que a 

expansão da área urbana, além de gerar impactos negativos para a mobilidade, 

comprometeu parte da produção rural do município. Este processo, contudo, possui 

razões muito claras. Os proprietários de glebas aceitam comercializar suas terras após 
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acrescidas à área urbana, em função da valorização, algo estudado por Barbosa e Costa 

(2011). Além disso, há um processo de formação de novas periferias. As elites se afastam 

dos centros urbanos, sob o discurso de que nestes locais há desordem e desconforto. Outro 

aspecto que produz esse modelo espraiado é o fato de que as classes menos favorecidas, 

em geral, não conseguem consumir os “vazios urbanos” que se encontram em bairros com 

maiores infraestruturas. Forma-se, então, uma “periferia dual” (D’OTTAVIANO, 2008). 

O retrato de Goiânia, e das cidades latino-americanas, é o retrato de uma cidade 

desigual. Os processos que geram seu espraiamento são processos que evidenciam sua 

desigualdade. No entanto, desigualdade e espraiamento não são sintomas, ou “doenças” 

de um “organismo” desequilibrado. Também não são resultados de um plano inadequado 

de cidade. Tais características constituem especificidades que deveriam ser observadas 

por gestores, por isso as novas tendências que influenciaram os recentes Planos Diretores 

de Goiânia não são apropriações adequadas. A cidade compacta, defendida no Plano 

Diretor da Lei n°171/ 2007 é um projeto que possui expectativas técnicas e raízes que não 

são produzidas ante as especificidades da realidade de Goiânia, sua região metropolitana, 

e seu contexto socioespacial.  

O que não significa que a apropriação de teorias estrangeiras não seja funcional 

para a compreensão das cidades brasileiras. No entanto, examina-se que as expectativas 

devem ser contestadas com base nos processos históricos de formação do espaço urbano, 

bem como o resultado da vivência de seus habitantes. Ou como defendido por Souza 

(2010), não se deve desprezar o lebensmittel dos cidadãos de uma cidade. Além disso, 

como argumenta Ermínia Maricato, estas apropriações, em parte, malsucedidas devem-

se muito a: 

[...] tradição livresca e retórica, que guarda mais proximidade com a Europa 

(antes) e os Estados Unidos (hoje) do que a realidade que nos cerca. Há duas 

questões aqui, na verdade: uma é a distância entre o discurso e a prática e a 

outra é a origem exógena da inspiração. Os resultados já foram fortemente 

apontados. Há especificidades em diversos contextos que precisam ser 

analisadas (MARICATO, 2001, p. 51). 

2.1 Goiânia e sua Região Metropolitana: histórico e caracterização 

A Região Metropolitana de Goiânia (RMG) foi instituída em 1999, pela Lei 

Complementar n°27/1999 (GOIÁS, 1999), reunindo inicialmente 11 municípios. Em 

2004, é adicionado o município de Bela Vista de Goiás, e em 2005, é adicionado o 

município de Guapó. Em 2010, são acrescidos mais 7 municípios, e mais recentemente, 

o município de Inhumas foi inserido,  totalizando 21 municípios. Além de instituir a
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região metropolitana, a Lei criou também o Conselho de Desenvolvimento da Região 

Metropolitana (CODEMETRO). 

A Figura 3 nos mostra a localização da região metropolitana, os municípios 

integrantes, a malha urbana e as rodovias. 

Figura 3 – Região Metropolitana de Goiânia, Malha Urbana e Rodovias 

Fonte: SIEG. 2016 

Elaboração: SANTOS, 2019. 

A Figura 3 nos mostra características muito pertinentes sobre a região 

metropolitana investigada neste estudo. É evidenciado que as malhas urbanas dos 

municípios integrantes estão ligadas intimamente com as rodovias que os acessam. Outro 

elemento demonstrado é a expansão da malha urbana da capital sobre os municípios 

vizinhos, como Trindade, Aparecida de Goiânia e Senador Canedo. Sendo que o último 

município apresenta uma das malhas mais bem desenvolvidas da região metropolitana.  

As dinâmicas metropolitanas recentemente têm atraído o interesse de especialistas 

que se atentaram para as problemáticas geradas em função do crescimento acelerado da 

urbanização no Brasil. Neste sentido, em 2015 foi criado o “Estatuto da Metrópole” (Lei 

Federal 13.089/2015), com o intuito de reger as regiões metropolitanas e aglomerações 

urbanas (BRASIL, 2015). O estatuto prevê a criação do Plano de Desenvolvimento 

Integrado, com o objetivo de reduzir as problemáticas geradas ao longo dos anos pelo 
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crescimento acelerado das metrópoles e, também, em função dos problemas nas regiões 

metropolitanas, de modo geral, no Brasil.   

Algumas informações sobre Goiânia e sua história são fundamentais para o 

presente estudo. A capital surge em um contexto de demandas políticas e econômicas, 

articulando regiões produtivas do Estado - principalmente do Sul e Sudoeste. Segundo o 

Chaul (2009, p. 1), a cidade “já surgiu com o seu espaço tomado pela lógica do valor de 

troca[...]”. Por isso, segundo Oliveira (2002, p. 1), “a cidade logo assumiria a forma da 

desigualdade na sua ocupação socioespacial, reflexo da desigualdade característica da 

divisão do trabalho”. 

A transferência da capital significou, entre outras coisas, o avanço e a 

modernidade. A capital desempenharia um papel crucial na dinamização da economia, 

principalmente para as elites do Sudoeste Goiano. Em outro trabalho produzido por Chaul 

(1988), entende-se que a construção da capital foi resultado de pressões dos produtores 

do estado que buscavam a expansão de seu mercado. Aqueles que se opuseram, também 

chamados “oposicionistas”, argumentaram em favor de uma reforma ou recuperação da 

antiga capital, Goiás, o que para Pedro Ludovico, interventor de Getúlio Vargas do 

período, era uma tarefa dispendiosa e desnecessária, pois se tratava de um grupo e uma 

cidade que se pretendia superar.  Segundo o autor: “Goiânia, significando o progresso 

geral, seria também o coroamento das ideias de expansão do governo Vargas através da 

Marcha para Oeste” (CHAUL, 1988, p. 81). 

Em um outro trabalho, produzido por Godoi (2013, p. 165), a autora afirma que; 

As formas escolhidas para a construção de Goiânia, os agentes envolvidos, os 

grupos políticos, são elementos que reforçam a busca pela inserção de práticas 

“modernas” no interior do território. Em toda literatura sobre a importância da 

construção de Goiânia se encontra o termo “moderno” em função da propaganda 

utilizada pelo grupo político que ascendeu ao poder da década de 1930. 

Como observado por Godoi (2013), as práticas que orientaram a criação de 

Goiânia consistiram em projetos e ações orientadas por ideais modernos. Os trabalhos de 

Atílio Correa e Armando Augusto Godoy, demonstraram esta influência moderna, com o 

intuito de superar e ultrapassar o que foi e devia ser deixado no passado. Esta influencia, 

no entanto é demonstrada de maneira dúbia. A modernização se contradiz por ser 

conservadora em muitos casos. A modernização em toda América Latina cuminou nas 

ditaduras, na revolução das técnicas agrícolas. Estas modificações, no entanto, não 

ofereceram uma reconfiguração das classes. Pelo contrário. Em muitos casos, a 
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modernização foi mais um pretexto para utilização de novas técnicas e aprofundamento 

das desigualdades sociais. 

A Figura 4 apresenta uma linha do tempo que sintetiza os fatos que 

proporcionaram a formação do espaço urbano da capital.
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Figura 4 – Linha do tempo da formação do espaço urbano de Goiânia. 

Fonte: Prefeitura de Goiânia, 2019. 

Autora: SOUSA. 2018.
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Para a criação de Goiânia, o primeiro ato de transferência da capital, como escrito 

por Sabino (1980), dado por Pedro Ludovico Teixeira foi a assinatura do Decreto n° 

2.737, em 1932, que propunha a criação de uma nova capital moderna, atendendo o que 

pretendia o governo federal do período. O outro ato, refere-se à transferência das 

Secretarias Geral e de Governo assim como a Casa Militar para a nova capital, por meio 

do Decreto n° 560/1935.  

Outros processos foram igualmente importantes para a formação do espaço 

urbano da capital. Como a construção de Brasília, que interferiu no crescimento no 

número de habitantes da capital do estado. Entre os anos de 1950 e 1960, período que 

coincide com a inauguração da capital federal, Goiânia havia assistido a um aumento 

populacional de 100 mil habitantes, segundo o Censo de 1960, citado por Pires (2013). 

É esclarecida, portanto, a necessidade de políticas públicas que sanem ou 

amenizem os problemas gerados pelo crescimento intenso das cidades. Contudo, nos 

primeiros Planos Diretores redigidos para a capital nota-se um caráter diagnóstico, 

distante das necessidades específicas para o desenvolvimento de Goiânia. O que não é 

incompreensível, de certa forma, já que muito recentemente foram estabelecidas as 

diretrizes para a geração de cidades mais democráticas e mais justas. A exemplo disso, 

foi apenas em 1988 que no Brasil se iniciaram discussões mais profundas sobre a política 

urbana, com os trechos referentes ao planejamento e participação social na elaboração de 

Planos Diretores. E após 13 anos, como também observado por Pires (2013), é criado 

Estatuto da Cidade (2001).  

A Constituição de 1988, além de instituir a obrigação dos municípios, com mais 

de 20 mil habitantes, produzirem um Plano Diretor, fez com que os municípios se 

fortalecerem no combate a profundas desigualdades dentro das cidades. No Estatuto da 

Cidade são estabelecidas diretrizes e ações que visam as funções sociais da cidade. Neste 

sentido, os Planos Diretores anteriores são criticados justamente por não atenderem às 

problemáticas abordadas no documento. Embora tenhamos alcançado muitas conquistas 

participativas e de políticas urbanas, ainda há muito que se considerar em relação aos 

Planos Diretores. Isso se sustenta pelo o que foi observado no mais recente Plano de 

Desenvolvimento Integrado da Região Metropolitana de Goiânia. O documento, que foi 

produzido com especialistas da Universidade Federal de Goiás e técnicos do 

CODEMETRO, pôde extrair a seguinte informação em relação a região metropolitana: 

Dos 20 municípios integrantes da RMG, 16 possuem Plano Diretor 

Municipal- PDM, enquanto quatro municípios são administrados com 



51 

legislações específicas de Perímetro Urbano e de Zoneamento/Uso do 

Solo/ Código de Obras. (PDIG, 2018) 

Entende-se, portanto, que as políticas públicas urbanísticas foram recentemente 

estabelecidas, o que repercute sobre a região metropolitana intensificando as 

problemáticas relacionadas à migração pendular, conurbação e discrepâncias regionais. 

Ao não produzirem políticas urbanísticas específicas, os municípios vizinhos tornam-se 

moradia para muitos habitantes que, por sua vez, deslocam-se entre municípios para 

realizar suas atividades diárias. Este deslocamento, realizado por muitos goianos, faz com 

que a mobilidade seja também um desafio e um risco, principalmente nas rodovias.  

Como já foi salientado, a Região Metropolitana de Goiânia concentra 21 

municípios. Um deles, Senador Canedo, mais recentemente tem recebido a instalação de 

empreendimentos imobiliários, como Condomínios Horizontais Fechados. A 

Incorporadora A projetou nos últimos anos cinco novos empreendimentos no município, 

que serão entregues em 2019 e 2020.  

A história do município de Senador Canedo está relacionada a história do 

município de Goiânia e da antiga estrada de ferro da Rede Ferroviária Federal da década 

de 1930 (IBGE, 2015). O desenvolvimento do local que atualmente é o município, deu-

se em razão da construção da via férrea, o que atraiu diversos trabalhadores e suas 

famílias.  Senador Canedo foi um distrito de Goiânia, assim como os municípios de Bela 

Vista de Goiás e Aparecida de Goiânia. Foi elevado à categoria de município em 1988, 

por medidas estaduais. 

O município de Senador Canedo, entre os anos de 2010 e 2018 apresentou o maior 

aumento populacional de toda a região metropolitana (cerca de 32%), ultrapassando 

Goiânia e o estado de Goiás (com aumentos de 15%) (IBGE, 2018). O último Plano 

Diretor redigido para o município data de 2007.  

2.2 Os Planos Diretores e o mercado imobiliário de Condomínios Horizontais 

Fechados em Goiânia e em sua Região Metropolitana. 

 Em uma discussão sobre o Estado e o mercado, Santos (1997), argumenta que 

existe uma relação dialética entre esses dois agentes. E mesmo que em muitos casos o 

Estado aja em prol de interesses das classes dominantes, este se preocupa, em menor 

escala, com os interesses sociais, agindo majoritariamente a serviço do capital. Em 
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relação as políticas públicas urbanas e instrumentos de política urbana, a atuação do 

Estado com o mercado se mostra evidente.  

Em um estudo produzido por Ferreira (2013), depreende-se o papel que o 

planejamento urbano desempenha nas cidades com base no instrumento do Plano Diretor. 

A autora analisa que o instrumento repercute sobre o ordenamento urbano e no caso 

específico de Goiânia, recentemente, contribuiu para a verticalização. As mudanças no 

Plano Diretor contribuíram, também, para o aumento no número de CHFs na RMG, a 

medida que este impôs a compacidade como foco para planejamento urbano. No entanto, 

sabe-se que este documento tem uma função muito distinta desta que se apresenta. A 

autora afirma que Goiânia foi planejada para 50 mil habitantes, “contudo, já em 1950 a 

cidade possuía 53 mil habitantes [...]” e 75% destes já se localizavam na área urbana do 

município. Situações como esta nos mostram a necessidade de políticas públicas urbanas 

eficazes. Haja vista o que foi observado por Pires (2013, p. 43) sobre o fato de que “[...] 

as pessoas se movem em direção aos sítios urbanos em busca de melhores oportunidades 

de trabalho, de melhor educação, de saúde, de lazer e outros domínios da vida cotidiana”. 

E, ao migrarem para estes sítios urbanos, boa parte da população lida com a dificuldade 

no acesso a tais serviços procurados.  

Neste sentido, o Plano Diretor é o instrumento básico do planejamento urbano, 

contudo, este último, segundo Ferreira, L. (2013, p. 64), “mais tem colaborado para a 

continuidade da exclusão socioespacial, na medida em que tem se confessado como um 

instrumento de gabinete, distante das necessidades efetivas locais”. Não só isso, como o 

fato de que boa parte dos Planos Diretores produzidos ainda guardam o problema 

percebidos nos antigos documentos: são prolixos e, por vezes, expõem problemáticas que 

a prefeitura, com seu reduzido orçamento e escassa mão de obra, não consegue resolver. 

Neste sentido seria o Plano Diretor um instrumento a serviço da exclusão socioespacial? 

Em Goiânia, sabe-se que já houveram cinco Planos Diretores: 1938, 1962, 1969, 

1992 e 2007.  Em visitas realizadas a SEPLAN pôde-se obter os seguintes apontamentos, 

expressos na Quadro 1 sobre tais documentos: 
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Quadro 1 - Planos Diretores de Goiânia: principais aspectos. 

Planos de Diretores Principais Aspectos 

Plano Diretor (PDG) - 1938 

Desenvolvido por Atílio Corrêa Lima (1933 -

1935) e Armando Augusto Godoy (1933 - 

1937), foi inspirado na escola francesa de 

urbanismo. A cidade seria dividia em 2 

centros: o comercial e o administrativo. 

Plano Diretor de 1962 
Desenvolvido por Luís Saia, não foi 

oficializado devido ao Golpe de 1964. 

Plano de Desenvolvimento Integrado de Goiânia de 

1969 

Produzido pelo arquiteto Jorge Wilhelm, 

apresenta objetivos com base nas diretrizes 

para expansão urbana e adensamento da 

população na área urbanizada, de modo a 

proporcionar os equipamentos básicos 

necessários a toda a comunidade. Neste 

documento, no segundo Capítulo, apresenta-se 

a definição de áreas rurais e urbanas, 

dividindo-as em zonas. Foi redigido com o 

apoio da Serfhau. 

Plano de Diretor de 1992 

Aprovado pela Lei Complementar 031/1994, 

apresenta um novo zoneamento com base em 6 

regiões. São mostradas diversas questões 

relacionadas ao parcelamento do solo na 

cidade, que mostram quais as razões do 

município ter expandido sua zona urbana. 

Plano Diretor de 2007 

Proposto pela Lei 171/2007, o documento 

propõe a compacidade da cidade e utiliza os 

termos Macrozona Construída e Macrozona 

Rural para designar as antigas áreas urbana e 

rural respectivamente. Tem o objetivo de 

propor uma cidade miscigenada. 

Fonte: Prefeitura de Goiânia – SEPLAN (2018). 

Elaboração: SOUSA, 2018. 

O Plano Diretor de 1938, produzido por Atílio Corrêa Lima e Armando Augusto 

Godoy foi o primeiro plano oficializado pela capital. Nele propunha-se a existência de 

dois centros para Goiânia: o administrativo e o comercial. Estes dois centros se ligariam 
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pelas principais avenidas, presentes até hoje na capital; Tocantins, Araguaia e Pedro 

Ludovico (atualmente Av. Goiás) (RODOVALHO, 2008). 

O documento do Plano Diretor de 1962 se ateve mais às características do sítio 

urbano de Goiânia, enfatizando a disponibilidade hídrica e demais recursos, como um 

estudo do local onde se instalava a capital do estado. Por ser mais antigo, carregou consigo 

semelhanças com outros Planos Diretores, tidos mais como diagnósticos, que foram 

redigidos antes da Constituição de 1988, onde se estabelece a necessidade de políticas 

públicas urbanas mais eficazes. Este Plano, contudo, não foi oficializado em função da 

Ditadura Militar que se iniciou em 1964. 

Neste período, entre o primeiro plano diretor e o segundo não instaurado, houve 

o surgimento de uma legislação que concedeu a iniciativa privada o parcelamento do solo

rural, fenômeno que se acentuou com a construção da capital federal. Durante os anos de 

1950 e 1951, segundo Rodovalho (2008), foram aprovados 43 loteamentos.  Houve, 

portanto, uma intensa atuação das imobiliárias e, a partir de então, o planejamento urbano 

de Goiânia idealiza maneiras de reduzir os efeitos da expansão desordenada. Desse modo, 

é no Plano Diretor de 1969 onde se nota que as diretrizes estão orientadas para a 

reestruturação das redes viárias e estabelecimento de um sistema de transporte de massa. 

Além disso, propunha-se o adensamento da população na área urbanizada, de modo a 

proporcionar os equipamentos básicos para toda a comunidade. 

O zoneamento, portanto, foi estabelecido objetivando o desenvolvimento e o bem-

estar social de seus habitantes. Este Plano foi desenvolvido por Jorge Wilheim com o 

apoio do Serviço Federal de Habitação e Urbanismo (SERFHAU), entidade que já havia 

apoiado a elaboração dos Planos Diretores de São Paulo. 

No Plano Diretor de 1992, constam diretrizes para criação de um novo 

zoneamento, estabelecido em seis regiões. Este zoneamento funcional, chamado assim 

por ser rígido quanto ao seu uso, propôs zonas para habitação, comércio, de preservação, 

entre outras. São enfatizadas as situações dos loteamentos no período. Como pode-se 

notar, o enfoque dos planos se diferencia ao longo do tempo e chama a atenção que no 

documento do Plano de Diretor de 1992 conste o seguinte trecho: 

O governo do estado de Goiás na década de 1950, não conseguindo conter a 

pressão empresarial, concede a iniciativa privada a liberação para o 

parcelamento do solo para fins urbanos. [...] O município na tentativa de 

regularizar tal situação, publica Lei específica, porém como vários loteamentos 

encontram-se situados em zona rural, o Município se viu ainda obrigado a 

expandir ou alterar a delimitação da zona de expansão urbana, englobando não 

só os clandestinos, mas também os loteamentos destinados a urbanização 

específica, de promoção do Estado de Goiás (GOIÂNIA, 1992, p. 20). 
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Neste documento, portanto, aparecem informações que esclarecem sobre o porquê 

da expansão da área urbana de Goiânia. Uma vez que, embora o documento seja de 1992, 

foi finalizado em 2000. Sabe-se que o primeiro Condomínio Horizontal Fechado 

implantado em Goiânia, data de 1996, ou seja, durante o período em que este Plano 

Diretor vigorou. Silva (2003, p. 50) também compreende este fenômeno, afirmando que: 

A transformação do uso do solo urbano que o empreendedor imobiliário vem 

promovendo na cidade de Goiânia pôde ser sentida principalmente a partir dos 

anos 90, sobretudo em 1996, quando ocorreu um boom no mercado imobiliário 

goiano com o surgimento de um número expressivo de condomínios 

horizontais fechados [...]. 

Entende-se que tal instrumento de planejamento urbano, além das políticas 

públicas que o fundamentam, está relacionado ao surgimento dos empreendimentos que 

são objetos deste estudo. Por qual razão? Segundo Rodovalho (2008), uma das maiores 

formas de pressionar o poder municipal sobre o uso do solo é parcelar áreas rurais. Pois, 

o município se vê obrigado a conceder as infraestruturas básicas para o uso do solo.

Alguns dos Condomínios Horizontais Fechados que se encontram em Goiânia, 

anteriormente se assentavam em áreas rurais, inclusive uma das principais incorporadoras 

que tem diversos empreendimentos em Goiânia, possui um condomínio que, antes foi um 

condomínio de chácaras, se encontrava na área rural do município e, depois, foi 

incorporado à área urbana. E quando as incorporadoras viram a necessidade de aprovação 

do loteamento, propuseram a aprovação do empreendimento como bairro fechado. 

No entanto, examina-se que não foi apenas o Plano Diretor de 1992 que repercutiu 

sobre o mercado imobiliário de Condomínios Horizontais Fechados. O Plano Diretor de 

2007, com o pressuposto da compacidade também permitiu que este mercado adotasse 

novas estratégias, principalmente relacionadas ao desenvolvimento de novos produtos 

fora do município de Goiânia. 

Extrai-se destas observações que os Planos Diretores, embora tal crítica já tenha 

sido feita, não têm alcançado os objetivos da sua função. Posto que as perspectivas 

teóricas que orientam a técnica dos que produzem tal instrumento, abandonam o espaço 

que os cidadãos produzem em seu cotidiano. Ou seja, o planejamento urbano torna-se um 

mero instrumento técnico para necessidades latentes que não são, em muitos casos, 

sanadas.  

Ao introduzir novas áreas, como descrito no Plano Diretor de 1992, identifica-se 

que a área urbana foi expandida, aprovando os loteamentos clandestinos e irregulares. Em 

2007, a proposição de uma compacidade e a miscigenação em Goiânia não garantiram a 
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resolução da segregação e da fragmentação urbanas, justamente porque os mercados, com 

seus empreendimentos já consolidados nas periferias, adotaram novas medidas para 

comercialização de CHFs, o que aprofunda a segregação – aspecto a ser combatido 

teoricamente em uma cidade miscigenada, como indicado no Plano de 2007. 

No Plano Diretor de 2007, estabelecido pela Lei 171/2007, propõe-se o fim do 

antigo zoneamento, propondo o Macrozoneamento das áreas rurais e urbanas do 

município. Foram estabelecidas a Macrozona Construída, e as rurais do Barreiro, do 

Lajeado, do João Leite, do Capivara, de São Domingos, do Alto Anicuns e do Alto 

Dourados (GOIÂNIA, Lei n°171 de 2007, art. 77). Este plano vigente, objetiva a 

manutenção da área já construída na capital, bem como promover a sustentabilidade 

socioambiental do município ( GOIÂNIA, Lei n°171 de 2007, Capítulo I art. 6°). 

Segundo Pescatori (2015), em relação à manutenção da área já construída das 

cidades, há uma crítica pertinente a este tipo de visão. Em um estudo realizado pela 

autora, conclui-se que a apropriação dos princípios urbanísticos da cidade compacta diz 

respeito a uma concepção de que a cidade dispersa, espraiada constitui uma ruptura no 

processo histórico, ou seja, algo inédito e inadequado. Em oposição a esta visão, a autora 

reconhece que a cidade dispersa e espraiada é “parte legítima da cidade” (PESCATORI, 

2015, p. 40). Segundo a autora: 

A tão defendida impressão de diluição e “morte” da cidade advém de 

leituras estritas, que desconsideram as relações de apropriação e 

reapropriação realizadas, cotidianamente, pelos homens que vivem nos 

mais diversos lugares urbanizados (PESCATORI, 2015, p. 43). 

Ademais, a busca por uma cidade compacta, especialmente uma metrópole, não 

garante que os problemas do município e de sua região metropolitana sejam resolvidos, 

embora, a cidade compacta possibilite, aparentemente o conforto de uma cidade onde os 

deslocamentos são menores. Portanto, a cidade espraiada, com seus respectivos conflitos 

e sua forma urbana não devem ser negadas ao se propor políticas urbanas. Parece 

necessário portanto, admitir que a preferência por uma cidade compacta não pode e nem 

deve desfazer a cidade dispersa que já existe. As políticas públicas tendem a adquirir 

soluções imprecisas sobre as cidades para as quais são desenvolvidas. Por exemplo, a 

manutenção da Macrozona Construída, não garante que Goiânia reduza seus problemas 

de tráfego, sua conurbação e migrações pendulares. E especialmente, não melhora a 

disposição de infraestruturas pelas periferias. Contudo, mesmo o Plano Diretor de 2007 

tendo exigido a regulação desses empreendimentos, via legislação, o mesmo não garantiu 
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que tais equipamentos limitassem suas áreas, sobrecarregassem as rodovias ás margens 

do município. 

O que se verifica é que as incorporadoras, para lidarem com as áreas disponíveis 

e mais caras em Goiânia, optaram por instalar novos empreendimentos nos municípios 

vizinhos – sobrecarregando a malha viária e intensificando as desigualdades regionais da 

RMG.  Para instalar um empreendimento como Condomínios Horizontais Fechados são 

necessárias grandes áreas, com disponibilidade de amenidades paisagísticas e vias de 

trânsito facilitado. Tais atributos são encontrados com menor custo em município 

vizinhos, como Senador Canedo.  

O último Plano Diretor, disposição de cada vez menos áreas valorizadas em 

Goiânia, repercutiram sobre os municípios vizinhos, projetando um aumento da 

fragmentação, que antes ocorria mais evidentemente na capital. Acrescenta-se a isso o 

fato de que muitos Condomínios Horizontais Fechados, instalados em municípios 

vizinhos, fazem destes receptáculos de pessoas ocupadas em Goiânia. No estudo de 

Pescatori (2015), por exemplo, há um caso específico de condomínio que se instalou em 

um município vizinho de Brasília. Os impactos, nesse sentido, são evidentes e custam 

mais ao poder público reverter a situação produzida do que propriamente preveni-la, via 

planejamento urbano e regional. 

O município de Senador Canedo, onde se encontram os novos projetos de CHFs 

da Incorporadora A, teve o último Plano Diretor aprovado em 2007. Neste documento, 

nas Diretrizes do Ordenamento Urbano Territorial, referente ao perímetro, que divide o 

município em área rural e urbana, encontram-se as seguintes informações: 

§ 1º - Só será admitido o parcelamento do solo para fins urbanos no

interior do perímetro urbano.

§ 2º - Na área rural só será admitido parcelamento com lotes de, no

mínimo, 20.000 m².

Art.22 - A área de expansão urbana se compõe de áreas urbanas ainda

não parceladas e de lotes vazios e será dimensionada nas revisões do

Plano Diretor para atender ao crescimento da população dos 10 anos

subsequentes. (SENADOR CANEDO, art. 23 e 24. 2007)

Nota-se, portanto que é permitido o parcelamento em áreas rurais e de expansão 

urbana. Apesar do Plano Diretor aprovado já possuir mais de 10 anos, o mesmo 

documento ainda encontra-se em vigor, pela falta de uma revisão subsequente. Examina-

se que as normas urbanísticas não reduzem a instalação de novos e mais empreendimentos 

imobiliários, nem mesmo se apresentam como um obstáculo para o parcelamento.  
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Neste capítulo, foram feitas diversas críticas aos instrumentos de política urbana. 

Mais precisamente, concentrou-se em afirmar que há muitas ações que no contexto nas 

cidades e das regiões metropolitanas, o poder público pode e deve ser um agente 

fundamental para melhoria da qualidade de vida, e redução das desigualdades e da 

segregação. Contudo, sabe-se que o planejamento urbano no Brasil ainda se mostra muito 

jovem, há diversos desafios, em uma realidade muito distinta daquela onde propriamente 

o planejamento surgiu. Segundo Souza (2002, p. 51) o grande desafio do Estado:

[..] é o de planejar de modo não-racionalista e flexível, entendendo-se 

que a história é uma mistura complexa de determinação e 

indeterminação, de regras e de contingência, de níveis de 

condicionamento estrutural e de graus de liberdade para ação 

individual, em que o esperável é, frequentemente, sabotado pelo 

inesperado- o que torna qualquer planejamento algo, ao mesmo tempo, 

necessário e arriscado. 

O autor aponta a complexidade do planejamento e gestão urbanos, que diante da 

condição das cidades brasileiras, deve ser examinada e discutida. Souza (2002) argumenta 

que o planejamento e gestão urbanos são imprescindíveis, porém não intercambiáveis. O 

planejamento urbano requer estratégias para objetivos que serão alcançados a longo 

prazo, e a gestão constitui, justamente, as ações que são desenvolvidas em virtude do 

inesperado. A ação individual da qual o autor se refere, é algo que está de acordo com o 

que defende Amartya Kumar Sem, em Desenvolvimento como Liberdade. Sen (2010) 

argumenta que há um grande simplismo em defender um conjunto de necessidades para 

todos, posto que cada indivíduo possui necessidades específicas (o que o autor chamou 

de “Heterogeneidades Pessoais”). O que se espera do planejamento, portanto, é a 

complexidade que abrange tanto as demandas recorrentes, previsíveis, quanto às súbitas 

e inesperadas, sendo assim, planejamento e gestão devem constituir elementos 

complementares.  

2.3 Planos Diretores na Região Metropolitana de Goiânia 

Comumente se encontra a afirmação de que o problema das cidades brasileiras é 

a falta de planejamento. Esta afirmação é bastante problemática, pois dela se extrai a 

impressão de que a única coisa importante para as cidades para a resolução de seus 

problemas é o planejamento. Percebe-se que “mais planejamento” ou um planejamento 

melhor, não dão conta da situação atual de injustiça social e desigualdade que atingem as 

cidades (SOUZA, M., 2008. p. 95). O planejamento, em muitos casos, é considerado um 
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instrumento unicamente do estado, exime-se o papel da sociedade e dos indivíduos sobre 

o espaço urbano. O planejamento, por sua vez, pode assumir um papel distante das reais

necessidades urbanas, pode ser tido como um instrumento dispendioso para os 

governantes, sendo considerado mais como gasto do que como investimento. 

Nesta parte do estudo, analisaremos os trechos sobre parcelamento dos Planos 

Diretores dos municípios da RMG e daremos enfoque às políticas urbanas desenvolvidas 

para Senador Canedo. Na análise dos Planos Diretores da Região Metropolitana de 

Goiânia, pôde-se extrair duas informações principais: 1) ainda existem municípios sem o 

documento, e estes se encontram em desconformidade com o Estatuto da Cidade que 

prevê elaboração do documento para municípios integrantes de regiões metropolitanas; 

2) os municípios que possuem Planos Diretores, majoritariamente, apresentam normas

específicas para o parcelamento urbano. A Lei Federal de Parcelamento do solo urbano 

(Lei n° 6766 de 1979), até 1999 só permitia que parcelamentos fossem realizados em 

áreas urbanas e de expansão urbana. Atualmente, o mesmo documento permite o 

parcelamento nas áreas mencionadas e em zonas de “urbanização específica”. Isso se deu 

em função da aprovação da Lei n° 9785 de 1999, que deu aos municípios maior autonomia 

para aprovação de parcelamentos. 

Assim, faremos nesta parte do estudo uma comparação. Em uma palestra proferida 

por Maria Encarnação Beltrão Spozito, em 2017, no Instituto de Estudos 

Socioambientais, foi possível compreender do que se trata a comparação na Geografia. 

Para a renomada autora, existem cinco formas de fazer comparações: 1) comparação entre 

elementos semelhantes em conjuntos distintos; 2) comparação entre vários elementos de 

um conjunto, e vários outros de um outro conjunto; 3) comparação entre elementos de um 

mesmo conjunto; 4) comparação entre conjuntos diferentes a partir de um mesmo 

elemento; 5) comparação entre um conjunto atual e conjuntos semelhantes anteriores. A 

comparação não constitui um método de estudo da Geografia, no entanto permite a 

percepção de um fenômeno (SPÓSITO, 2017). Nesta etapa, será feita uma comparação 

dos Planos Diretores da Região Metropolitana de Goiânia. Para tanto, consideraremos a 

RMG um conjunto, e seus elementos são os municípios integrantes. Faremos, portanto, 

uma comparação entre os elementos de um mesmo conjunto. O Quadro 2 mostra a 

situação dos Planos Diretores nos 20 municípios da Região Metropolitana. 

Quadro 2 – Situação dos Planos Diretores na Região Metropolitana de Goiânia – 2019. 
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Sem Plano Diretor Desatualizados Em atualização Em elaboração Atualizados 

N° de Municípios 4 7 1 2 6 

Fonte: SEPLAN. Prefeitura de Goiânia. 

Elaboração: SOUSA. 2019. 

Os municípios de Brazabrantes, Aragoiânia, Nova Veneza, Santa Bárbara de 

Goiás, Santo Antônio de Goiás e Caturaí não possuem Planos Diretores. Brazabrantes 

não dispõe de nenhum Plano ou Lei específica de uso e ocupação do solo no município. 

Aragoiânia, atualmente, tem realizado audiências públicas para a efetivação de um 

documento específico. Nova Veneza está em processo de produção de Plano Diretor, mas, 

até o momento, não tem, como Brazabrantes, nenhuma Lei sobre o uso e ocupação do 

solo. Santa Bárbara de Goiás conta com uma Lei que dispõe sobre a zona de expansão 

urbana, Lei nº 711 de 2012 que considera a zona de expansão urbana, a área de transição 

entre as zonas urbana e rural, contíguas à área urbana, contudo esta Lei não dispõe sobre 

o parcelamento no município. Caturaí possui uma Lei Orgânica que não dispõe sobre o

parcelamento do solo urbano e rural. 

Alguns documentos não dispõem sobre o parcelamento: os municípios de Abadia 

de Goiás e Inhumas, possuem Planos imprecisos quanto as normas de parcelamento dos 

municípios. Contudo, o município de Abadia de Goiás dispõe da Lei 397 de 2010, que 

rege a instalação de condomínios ou loteamentos horizontais fechados. Neste documento 

é descrito o que o loteador ou empreendedor deve fazer para solicitar a instalação de 

novos loteamentos ou condomínios, no entanto, a mesma lei não dispõe sobre a 

informação de que o custeio da infraestrutura fica a cargo do solicitante.  

Os demais municípios possuem Planos Diretores, alguns, porém, com o 

documento desatualizado. Percebe-se uma característica comum entre os planos: a 

maioria permite o parcelamento apenas em áreas urbanas e contíguas à parcelamentos já 

existentes. Em relação ao parcelamento, o Plano Diretor do município de Goiânia, por 

exemplo, que se encontra atualmente em revisão, impõe que novos parcelamentos sejam 

contíguos aos parcelamentos já existentes. Além disso, o empreendedor deve ser 

responsável pelo custeio da infraestrutura básica de novos parcelamentos (GOIÂNIA, 

2007). De maneira semelhante, o município de Nerópolis com o documento atualizado, 

impõe ao empreendedor o custeio de toda infraestrutura, embora permita o parcelamento 

não contíguo aos já existentes (NERÓPOLIS, 2015). O documento de Terezópolis de 

Goiás, que está em elaboração, assim como Goiânia, possibilita o parcelamento nas zonas 

urbanas desde que contíguos a parcelamentos já existentes. Nas zonas rurais informa que, 
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para loteamentos fechados, as normas previstas para realização do parcelamento não se 

aplicam (TEREZÓPOLIS DE GOIÁS, 2019).  

O documento de Hidrolândia, por sua vez, desatualizado, veda parcelamentos fora 

das áreas urbanas descontínuas, exceto condomínios fechados com área mínima de 1 200 

m², permitindo que estes se instalem em qualquer área do município, desde que o 

empreendedor custeie toda infraestrutura básica (HIDROLÂNDIA, 2008, art. 91). Por 

outro lado, o Plano Diretor de Trindade evidencia expressamente a não permissão do 

parcelamento em áreas rurais (TRINDADE, 2008). 

No documento de Bela Vista de Goiás é reiterada a informação presente na Lei 

6766/1979, que permite o parcelamento em áreas urbanas, de expansão urbana e de 

urbanização específica (BELA VISTA DE GOIÁS, 2014). Aparecida de Goiânia, que 

atualmente possui documento atualizado, também possui normas mais rígidas para o 

parcelamento, pois permite o mesmo aconteça apenas nos limites do perímetro urbano e 

está sujeito à aprovação do município (APARECIDA DE GOIÂNIA, 2016).  

Caldazinha, assim, como Aparecida de Goiânia, com o documento atualizado, não 

permite que parcelamentos sejam realizados em glebas rurais. É permitido o parcelamento 

apenas no perímetro urbano do município (CALDAZINHA, 2016). Já o documento de 

Goianira, desatualizado, informa que há uma Macrozona de Parcelamento Estratégico, 

que é assim chamada por estar contígua a malha urbana e conter toda infraestrutura para 

a realização novos loteamentos (GOIANIRA, 2007).  

O documento do município de Guapó, também estabelece uma Macrozona de 

Desenvolvimento Acompanhado, destinada a criação de novos loteamentos, inclusive 

condomínios horizontais fechados, desde que toda infraestrutura seja garantida pelo 

empreendedor, reduzindo os custos do poder público sobre as novas áreas parceladas 

(GUAPÓ, 2008). 

O Plano Diretor de Bonfinópolis, aprovado em 2008, que se encontra 

desatualizado, expõe poucas informações acerca do parcelamento, possui apenas a 

informação de que este o uso do solo deve cumprir com a função social na cidade, 

ocupando espaços vazios e subutilizados (BONFINÓPOLIS, 2008).  

Destaca-se, diante destas comparações, o Plano de Senador Canedo que permite o 

parcelamento do solo para fins urbanos apenas no perímetro urbano. No mesmo trecho 

referente ao parcelamento, o Plano permite a ocorrência do mesmo em áreas rurais de até 

20 mil m². Este documento, portanto, aparentemente, apresenta uma certa fragilidade, 

pois apesar de exigir parcelamento em perímetro urbano e em áreas rurais com limite para 
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área, o mesmo não exige custeio de novas infraestruturas pelo empreendedor, por não 

constar em documento a exigência de custeio por quem parcela. O que, a princípio, parece 

representar um apoio do poder público para instalação de novos parcelamentos. 

Nota-se com essas comparações, que a existência do Plano Diretor em um 

município da região metropolitana não garante a função social, que comumente se 

apresenta ao ler tais documentos. Portanto, mais planejamento, em muitos casos, parece 

mais dispendioso e menos utilitário do que se apresenta em documentos. 

A existência de um Plano para vários casos dos municípios da RMG, não garante 

que o poder público possa exigir efetivamente um bom uso e apropriação do solo urbano. 

Outro fato que se percebe é que alguns municípios menores possuem Planos atualizados 

e com normas urbanísticas mais consistentes do que municípios maiores. Por exemplo, o 

município de Nerópolis, com documento aprovado em 2015, exige o custeio de 

infraestrutura pelo empreendedor. Já Senador Canedo, um dos municípios mais populosos 

da RMG, com o documento desatualizado, não apresenta nenhuma informação quanto a 

exigência de provimento de infraestrutura para quem parcela. 

A comparação se apresenta útil, no entanto, sabe-se que para compreender essas 

diferenças nas políticas urbanas apresentadas é necessário ater-se a dinâmica destes 

municípios. 

Senador Canedo, o caso examinado neste estudo, possui uma dinâmica específica. 

O município é vizinho da capital, está em uma posição estratégica para a especulação 

imobiliária e, além disso, está próximo à região com maior número de equipamentos 

urbanos em Goiânia. Neste sentido, no capítulo a seguir compreenderemos melhor essa 

dinâmica e como o mercado imobiliário de Condomínios Horizontais Fechados tem 

atuado no município. 
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CAPÍTULO 3 

Condomínios Horizontais Fechados na Região Metropolitana: o caso de Senador 

Canedo. 

Diversas palavras que empregamos para descrever fenômenos contemporâneos 

têm adquirido opacidade, em função de seu uso desmedido e generalizante. Adquirem, 

portanto, um significado confuso por significarem “muito” ou “quase nada”. A palavra 

globalização, por exemplo, como percebido por Bauman (1999), adquiriu um sentido 

distante de uma verdadeira definição e isso deve-se ao grande fenômeno global que atinge 

as populações, de uma forma difícil de definir e. também, por se tratar de algo recente e 

complexo. O mesmo ocorre com a palavra “crise”, que para Souza, M. (2005, p. 17) não 

é “apenas um pretexto para, uma vez mais, meramente se constatar a tragédia”. A origem 

da palavra, segundo Souza (2005), trata-se da constatação de dois caminhos possíveis: o 

fim e a oportunidade.  

O capítulo que se inicia trata da constatação de uma crise: a crise metropolitana. 

Esta nos oferece dois caminhos possíveis: o fim, que implica no agravamento da 

fragmentação, o uso de normas urbanísticas ineficazes e problemas de tráfego; e a 

oportunidade, que requer a atuação do Estado na preservação do espaço urbano como 

local de prática da civilidade e do convívio. 

Mais recentemente, os estudos desenvolvidos sobre o tema dos Condomínios 

Horizontais Fechados e as regiões metropolitanas descreveram o uso destes 

empreendimentos para segundas residências (LIMA, 2013; ARRAIS, 2014), em função 

da proximidade dos municípios da metrópole, o que facilita o deslocamento dos 

proprietários de segundas residências em condomínios horizontais.  

No entanto, neste estudo, foi possível perceber que os empreendimentos sendo 

desenvolvidos na RMG e especificamente em Senador Canedo, são empreendimentos 

destinados a primeiras residências, e não ao lazer. Isso se deve, também, a proximidade 

de Senador Canedo à Goiânia, o que facilita o deslocamento de pessoas para a capital. 

Este fenômeno cria uma série de problemas para a mobilidade na região metropolitana, 

como verificado por Japiassu (2018) e acentua desigualdades regionais. A criação deste 

tipo de empreendimento, portanto, repercute sobre o município e sobre a Região 

Metropolitana de Goiânia, impactando sobre sua mobilidade, sobrecarregando as 

rodovias, gerando mais acidentes e reduzindo a velocidade das mesmas, e sobre seus 

aspectos socioeconômicos.  



64 

Um destaque que se percebe é um hiato de lançamento de Condomínios 

Horizontais Fechados em Goiânia, que se justifica pelas diretrizes do mais recente Plano 

Diretor da capital e tem como objetivo a manutenção e concentração da infraestrutura já 

desenvolvida no município. Além disso, a cidade tem disposto cada vez menos de áreas 

para construção de tais empreendimentos.  

O último documento de Plano Diretor propõe a continuidade entre bairros, 

impossibilitando, portanto, a instalação de bairros sem ligação direta com os que já 

existem. O mesmo documento também exige a regulamentação dos condomínios 

horizontais fechados, como descrito por Rodovalho (2008). Mas, então, por que muitas 

incorporadoras optaram por construir novos empreendimentos fora da capital e, 

especialmente, em um município vizinho? 

Algo que se ressalta neste estudo é o fato de que Goiânia é uma metrópole e que, 

como tal, exerce grande influência na sua região metropolitana. Por desempenhar um 

papel de influência, os instrumentos de política urbana atingem sua região.  

No caso dos Condomínios Horizontais Fechados, nota-se que as políticas urbanas 

mais recentes em Goiânia têm intensificado a conurbação e migrações pendulares. Por 

não poderem mais se instalar na capital, as incorporadoras optam, portanto, pelas áreas 

de municípios vizinhos, instalando tais empreendimentos “próximos” à Goiânia. Essa 

proximidade deve-se a localização destes produtos imobiliários, que é privilegiada em 

função de se encontrarem sempre às margens de rodovias.  

Além da intensificação da conurbação e das migrações pendulares, estes 

assentamentos também intensificam às desigualdades regionais, já que a atividade 

econômica dos residentes não é realizada no município onde possuem moradia. O 

município que recebe tais empreendimentos, tem de lidar com os problemas e conflitos 

gerados por novos moradores, apesar de não obterem recursos de atividades econômicas 

realizadas por estes habitantes. Assim, os municípios que possuem estes condomínios 

acabam se tornando um receptáculo de pessoas que apenas moram e não realizam outras 

atividades, como: trabalho, consumo e convívio (SOUSA, 2015).  

Lima (2013) estudou a criação de segundas residências em Condomínios 

Horizontais Fechados na Região Metropolitana de Goiânia. O autor percebeu que este 

fenômeno tem se intensificado nas regiões metropolitanas, posto que há uma classe 

abastada que busca casas de campo para o recreio e, também, para a consolidação do 

prestígio social que estes empreendimentos proporcionam. Contudo, no caso dos 

Condomínios Horizontais Fechados para primeira residência a situação é mais complexa. 
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A produção de atividades econômicas no município é reduzida e o tráfego das vias torna-

se mais intenso. Os agravantes são muito maiores, já que no caso da primeira residência, 

os moradores trafegam pelo menos duas vezes por dia em rodovias para se deslocarem 

do trabalho até a casa e, como neste tipo de empreendimento os automóveis são veículos 

necessários para o acesso aos demais locais da cidade, as vias são sobrecarregadas.  

Nota-se, portanto, que a dinâmica metropolitana é muito distinta da dinâmica de 

outras cidades. Ela é fundamental para o desenvolvimento de regiões e aglomerações 

urbanas. No caso de Goiânia, que possui uma Região Metropolitana com 20 municípios, 

o papel que desempenha é fundamental para melhorar ou agravar as desigualdades

regionais. Sobre isso, um dado recente nos faz pensar sobre as desigualdades que atingem 

as regiões metropolitanas: entre 2010 e 2018 Senador Canedo sofreu um aumento 

populacional de aproximadamente 35%, aumento muito superior ao do estado de Goiás e 

da região metropolitana. O município é o município que mais cresce no estado.   

3.1   A Região Metropolitana de Goiânia e a Incorporadora A: 

O documento de diagnóstico produzido em 2018 pela CODEMETRO em parceria 

com especialistas da Universidade Federal de Goiás, intitulado Plano de 

Desenvolvimento Integrado da Região Metropolitana de Goiânia, esclarece algumas 

questões cruciais para a compreensão da condição da RMG. Em relação à expansão 

urbana dos municípios, o documento explicita que o parcelamento se intensifica nos 

municípios vizinhos de Goiânia, a partir da aprovação do Plano de Desenvolvimento 

Integrado de Goiânia, que compunha a Lei de Parcelamento do Solo de 4526, de 1971. 

Este Plano impunha ao loteador a elaboração de projetos de infraestrutura, como guias, 

abastecimento de água, energia elétrica, o que fez com que o parcelamento em Goiânia 

fosse inibido. Assim, os loteadores passaram a parcelar nos municípios limítrofes, 

principalmente Aparecida de Goiânia, Trindade, Senador Canedo e Goianira.  

Em visitas realizadas a imobiliária e a Incorporadora A, foi possível extrair 

informações quanto aos empreendimentos entregues, os lançamentos e os que serão ainda 

lançados. Como já foi dito, a Incorporadora A tem 32 anos de existência, e 25 anos do 

projeto de Condomínios Horizontais Fechados. No estado de Goiás totalizam 16 CHFs 

da incorporadora e todos eles se encontram na Região Metropolitana de Goiânia, mais 

precisamente em Goiânia, Aparecida de Goiânia e Senador Canedo. Os empreendimentos 

que se encontram em Senador Canedo, atualmente estão sendo desenvolvidos e serão 

entregues entre 2019 e 2021. Enquanto boa parte dos que se encontram em Goiânia já 
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foram entregues, restando apenas dois, que já foram lançados e estão em 

desenvolvimento, como verificado em visita a imobiliária da empresa.  

O conjunto de Condomínios Horizontais Fechados, projeto mais famoso da 

incorporadora, é conhecido por ter empreendimentos com nomes de cidades europeias, e 

remeter uma natureza idílica. A incorporadora se destaca por atrair mais investidores do 

que propriamente moradores. Isto porque, como informado por um dos colaboradores, 

em visita ao local, a localização é um dos principais atrativos dos consumidores.  

Numa breve visita ao site disponível da empresa, se extrai a valorização dos lotes 

em cada Condomínio Horizontal Fechado entregue e lançado. Ao longo dos anos, a 

valorização cresce, uma vez que as amenidades e serviços surgem nas proximidades ou 

dentro dos próprios empreendimentos. 

A estratégia da incorporadora é garantir que os empreendimentos tenham o 

mesmo projeto básico, com pouquíssimas diferenças e com uma localização privilegiada. 

O conjunto de Condomínios Horizontais Fechados desenvolvido pela incorporadora se 

estende para outras capitais e estados, mas Goiânia e região metropolitana constituem um 

foco da empresa.  

Em Senador Canedo estão sendo desenvolvidos cinco empreendimentos que se 

encontram muito próximos à Goiânia. No município, a incorporadora pretende instalar 

doze (número superior a quantidade de empreendimentos da incorporadora existentes em 

Goiânia). Além do plano de lançar mais empreendimentos em Senador Canedo e Goiânia, 

a empresa tem idealizado projetos para Aparecida de Goiânia que, atualmente, possui dois 

Condomínios Horizontais Fechados e um empreendimento de Condomínio Comercial.  

 Em comemoração dos 25 anos do projeto de Condomínios Horizontais Fechados, 

a empresa já possui previsão de lançamento para dois novos empreendimentos no 

município de Goiânia. Este projeto, como mostrado em visita, possui a especificidade de 

estar mais próximo de um shopping center da capital. Também foi possível perceber que, 

ao longo dos anos, a incorporadora optou por criar empreendimentos com lotes menores, 

dispondo também de mais lotes no empreendimento, atendendo aos novos arranjos 

familiares, que hoje são menores do que os de antigamente. Apesar disso, há também a 

possibilidade de a empresa pretender comercializar mais imóveis dentro de seus 

empreendimentos, tornando mais rentável o desenvolvimento de seu conjunto de 

Condomínios Horizontais Fechados. A exemplo disso, um dos condomínios mais recentes 

já possui mais lotes e menores que os demais já lançados.  E além disso, os projetos em 
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Goiânia possuem um valor de condomínio superior ao de Senador Canedo, justamente 

pela sua localização.  

A estratégia da incorporadora de idealizar novos projetos em Goiânia e Aparecida 

de Goiânia evidencia que, talvez, em Senador Canedo, a instalação de novos 

empreendimentos esteja interrompida, devido a recente decisão do Ministério Público do 

Estado de Goiás (2018). Além disso, nota-se que a incorporadora está em busca de novas 

áreas que possivelmente serão valorizadas, como em Aparecida de Goiânia, onde a 

empresa já idealiza dois novos projetos, ainda sem previsão.  

Em visita à imobiliária, foi possível compreender que a aquisição de imóveis dos 

empreendimentos é algo que se torna uma “boa” escolha, em função da segurança e do 

custo que é quase equivalente ao custo de se adquirir apartamentos em alguns bairros de 

Goiânia. Um dos colaboradores mencionou que ao comprar um lote e desenvolver sua 

casa, o consumidor pode dispor de um custo equivalente ou inferior a um imóvel em 

outros bairros da capital.  

Outro fato curioso é que em alguns casos, as famílias que moram nos 

empreendimentos, decidem ter duas residências, um dentro dos empreendimentos, e uma 

fora, onde permanecem para realizar as atividades diárias de trabalho, estudo e compras. 

Ao fim do dia, estes moradores retornam para os condomínios, ou seja, muitos moradores 

acabam dispondo de duas residências, sendo uma, única e exclusivamente para realizar 

suas tarefas cotidianas. Ainda assim, a maioria das residências destes empreendimentos 

não são para fins recreativos ou casas de campo, mas residenciais com diversas 

amenidades disponíveis.  

3.2 A Incorporadora A e o município de Senador Canedo: 

A Incorporadora A, possui cinco empreendimentos habitacionais no município de 

Senador Canedo. Para designá-los, denominaremos de Empreendimentos 1, 2, 3, 4 e 5. 

Sendo o Empreendimento 1, o primeiro a ser lançado no município e o 5 o último.  

A Tabela 3 mostra algumas informações destes empreendimentos: 

Tabela 3 – Empreendimentos da Incorporadora A em Senador Canedo. 
EMPREENDIMENTO Nº LOTES EXTENSÃO DOS LOTES ÁREA TOTAL 

Empreendimento 1 583 353 a 609 m² 500 000 m² 

Empreendimento 2 587 300 a 666 m² 418 000 m² 

Empreendimento 3 534 300 a 827 m² 416 000 m² 
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Empreendimento 4 501 300 a 675 m² 510 000 m² 

Empreendimento 5 794 250 a 495 m² 600 000 m² 

Fonte: FGR Urbanismo (2019). 

Elaboração: Gabriela Vilela de Sousa, 2019. 

O último empreendimento lançado no município possui mais lotes com a extensão 

menor que as dos lançamentos anteriores.  A incorporadora encontrou atributos que a 

permitiram desenvolver novos projetos de Condomínios Horizontais Fechados. Um 

destes aspectos, como foi evidenciado, é a proximidade do município em relação à 

Goiânia, o que facilita o tráfego até a capital e suas áreas centrais. Outro aspecto 

importante é o fato de o município não ter adotado ainda medidas mais rígidas para o 

parcelamento, permitindo a realização do mesmo em áreas rurais, desde que inferiores a 

20 000 m², como previsto no Plano Diretor de 2008 (SENADOR CANEDO, 2008). Por 

último, a localização torna-se ainda mais privilegiada quando as vias de acesso estão 

próximas e, no caso específico destes empreendimentos, há um elemento que futuramente 

será explorado: a transposição da BR 153. 

Em visita realizada à imobiliária da Incorporadora A, foi possível obter a 

informação de que todos os empreendimentos da incorporadora instalados entre Goiânia 

e Senador Canedo serão beneficiados pela transposição da rodovia, o que facilitará o 

acesso dos moradores aos locais. Contudo, a própria incorporadora também desenvolveu 

avenidas para facilitar o acesso dos consumidores.  

Na Figura 5 estão demonstradas as rodovias e demais vias desenvolvidas pela 

incorporadora, bem como a localização dos empreendimentos em Senador Canedo e 

Goiânia.
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Figura 5 – Senador Canedo e Goiânia: rodovias e transposição da BR 153. 

Fonte: DVCAD (SEPLAN – 2012/ Prefeitura de Senador Canedo- 2018/FGR - 2018). 

Elaboração: Maria Angélica de Sousa Santos, 2018.
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As estratégias da incorporadora, portanto, consistem em ater-se na localização e 

nas normas urbanísticas menos rígidas dos municípios vizinhos de Goiânia, que compõe 

a Região Metropolitana. 

O que se entende é que, além da segurança, as incorporadoras vendem a qualidade 

de vida relacionada as amenidades paisagísticas. Além disso, todos os cinco condomínios 

horizontais em Senador Canedo estão próximos de equipamentos urbanos de Goiânia e 

da região onde se concentram shopping centers, escolas, aeroporto, entre outros. Outro 

destaque está relacionado as informações que constam no site, pois quando se procura por 

empreendimentos presentes em Goiânia, quem acessa obtém os resultados dos 

empreendimentos existentes tanto em Goiânia quanto em Senador Canedo. Isto porque a 

incorporadora tem como objetivo atrair clientes afirmando que a distância entre as duas 

cidades é tão ínfima que é como se o morador vivesse na capital, e não no município onde 

o empreendimento se encontra. O mesmo não ocorre em outras cidades com esse tipo de

empreendimento. 

Falando com colaborador da Incorporadora A, foi possível verificar que a 

incorporadora adquiriu há tempo as áreas ao leste de Goiânia e a região oeste de Senador 

Canedo. Segundo o colaborador, na maioria das vezes, as áreas onde localizam-se 

empreendimentos, não são áreas de incorporadora e sim áreas cedidas pelos proprietários, 

que cedem o local para instalação dos empreendimentos. Foi verificado também que nesta 

região onde se encontram muitos CHFs, será instalado um novo projeto de Condomínio 

Horizontal Fechado de outra incorporadora que valorizará ainda mais a região. Diversos 

serviços e lojas têm se instalado nessa porção da cidade, adensando a área e favorecendo 

a especulação já evidenciada. 

Elevado à categoria de município em 1988 pelo então governador Henrique 

Santillo, Senador Canedo fez parte do território de Goiânia, assim como Bela Vista de 

Goiás e Aparecida de Goiânia. A Figura 6 sintetiza os principais processos que 

permitiram o surgimento do município de Senador Canedo, bem como suas políticas 

urbanas. 
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Figura 6 – Linha do Tempo de Senador Canedo. 

Fonte:  Prefeitura de Senador Canedo (2019). 

Elaboração: Gabriela Vilela de Sousa, 2019.
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A cidade se desenvolveu devido a estrada de ferro da Rede Rodoviária Federal. A 

estrada foi projetada com o objetivo de ligar o Triângulo Mineiro a nova capital do estado, 

Goiânia. O nome do município surgiu em homenagem ao senador Antônio Amaro da 

Silva Canedo, que foi o primeiro representante do estado de Goiás em senado nacional. 

Foi elevado à categoria de município assim que o estado notou que um aumento 

significativo da população e arrecadação oriunda das atividades econômicas poderiam 

custear as necessidades da região (SENADOR CANEDO, 2019). 

A Figura 7 apresenta a localização do município de Senador Canedo, malha 

urbana e rodovias. 

Figura 7 – Localização de Senador Canedo, malha urbana e rodovias. 

Fonte: IBGE (2010); PDIRMG (2016). 

Elaboração: Maria Angélica de Sousa Santos, 2019. 

A Figura 7 revela duas informações importantes já sustentadas neste estudo: 1) a 

presença expressiva de rodovias no município; 2) a malha urbana concentrada em duas 

regiões. As duas informações nos permitem atestar a posição estratégica de Senador 

Canedo na região metropolitana e em relação a capital. Sua malha urbana concentra-se 

na porção central do município e, também, em uma porção mais ao oeste, próxima à 

Goiânia. Nos ateremos a estas informações mais adiante.  
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Em trabalho realizado por Lima, L. (2014, p. 49), se extrai a seguinte informação; 

A história sócio espacial não escrita, assim dizendo, reside em primeiro lugar 

na dificuldade e na inexistência de bibliografias e informações geo-históricas 

dos órgãos gestores (Estado e município de Goiânia). (LIMA, 2014. p. 49) 

O autor faz algumas críticas aos trabalhos que estudam o município. Muitas 

pesquisas desprezam a dinâmica intraurbana de Senador Canedo e, para o autor, o Estado 

possui um papel crucial na configuração do espaço urbano e nas dinâmicas que o regem. 

É o Estado que permite investimentos e atuação do mercado. Segundo Lima (2014), há 

um fato importante sobre esta região, entre Goiânia e o município, que merece atenção: 

Em virtude da chegada das classes mais ricas de Goiânia, à porção sudeste da 

cidade, equipamentos de grande porte, como à sede da prefeitura de Goiânia, 

o Centro Cultural Oscar Niemeyer, o Ginásio Internacional Goiânia Arena, o

Autódromo de Goiânia, o Flamboyant, Carrefour, Wall Mart, entre outros

(CORRÊA, 2006), se concentram na região, o que lhe conferiu um maior valor

econômico, ao mesmo tempo que se “aproximou” de Senador Canedo que [...]

possui distância relativamente privilegiada no contexto locacional da RMG se

comparada, por exemplo, à Trindade e à Goiânia. (LIMA, L., 2014, p. 52)

Entre 2010 e 2018, o município de Senador Canedo obteve um aumento 

populacional expressivo. Assim como sua população, o município assistiu um aumento 

notável de seu Produto Interno Bruto (PIB), entre 2010 e 2016. Obteve o maior aumento 

de toda região metropolitana. Contudo, o município em 2010 registrou o 7º pior Índice 

de Desenvolvimento Humano entre os municípios da RMG (IBGE, 2019).  

Apenas 17%, ou 18 481 pessoas, estiveram empregadas formalmente em 2016, 

enquanto Goiânia totalizou 45% de sua população empregada no mesmo período (IBGE, 

2019). Ao que se deve, portanto, esse aumento populacional? Qual a justificativa para o 

surgimento de Condomínios Horizontais Fechados?   

A localização privilegiada de Senador Canedo deve-se além da proximidade de 

equipamentos urbanos de Goiânia, às 4 rodovias que facilitam o acesso ao município, 

principalmente na porção mais a oeste do município. 

Possui acesso facilitado por 4 rodovias e, além disso, contará com a transposição 

da BR 153, que repercutirá mais intensamente sobre este município. Concentra, assim 

como Goiânia, uma grande quantidade de Condomínios Horizontais Fechados da 

Incorporadora A. E possui o maior aumento populacional da RMG e do estado de Goiás. 

Senador Canedo, portanto, deveria ser o município da região metropolitana com maior 

dinamização das atividades econômicas e maior aumento de arrecadação. Contudo, os 

dados disponíveis no IMB expressam ligeiramente o contrário. Entre 2010 e 2017, o 
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município assistiu uma redução da arrecadação de 46%, sendo a segunda maior redução 

em arrecadação na região metropolitana (IMB, 2018).  

A fragmentação é um processo espacial e não simplesmente uma materialização 

das disparidades socioeconômicas (SOUZA, M., 2008. p. 57). Não é, também, um estado 

inerte, mas processo. A autossegregação compõe a fragmentação e é representada pela 

existência dos “condomínios exclusivos”. E esta produz grandes consequências à cidade, 

pois dissolve-se a imagem da cidade como unidade de diversidade.  

Com esta conclusão se extrai que há, entre Estado e a classe alta, uma relação que 

guia os mecanismos e decisões do poder público. No entanto, para Castoriadis (1985) esta 

relação sempre existiu, antes mesmo da consolidação do capitalismo. No que se refere ao 

espaço urbano, Estado e mercado imobiliário são alguns dos agentes que configuram o 

espaço das cidades. Como observado por Lima (2014), é o Estado que concede a 

operacionalização dos investimentos nas cidades. Como defendido por Brito, Barreira e 

Kneib (2018), os municípios vizinhos da metrópole possuem prefeituras “ávidas por 

investimento”, como é o caso de Senador Canedo. E é compreensível que haja um avanço 

dos empreendedores da região sudeste de Goiânia sobre os municípios limítrofes, que se 

beneficiam da posição privilegiada de Senador Canedo, próximo a região sudeste de 

Goiânia que, por sua vez, concentra equipamentos urbanos de interesse imobiliário: 

shoppings, escolas e comércios. 

Exatamente como sustentado por Santos, M. (1997), quaisquer decisões do poder 

público repercutem para além de sua intenção original. Ou seja, tais decisões acabam por 

desempenhar um papel mais complexo do que para o qual foram desenvolvidas. Conclui-

se, portanto, que o Estado e o mercado possuem uma relação profunda e dialética. Onde 

se percebe a representação dos interesses dominantes e, minoritariamente, dos interesses 

sociais.  

3.3 Condomínios Horizontais Fechados em regiões metropolitanas; 

Não é só Goiânia e sua região metropolitana que têm passado por esta 

reestruturação produzida pelo mercado imobiliário. Outras capitais têm experimentado o 

interesse do mercado imobiliário sobre municípios vizinhos, que se tornam mais atrativos 

por seus estoques de áreas e rodovias que facilitam o acesso à metrópole. A expansão 

territorial desta, por sua vez, transforma as malhas urbanas, fazendo com que 

equipamentos urbanos tenham interesse sobre estes municípios vizinhos, agora habitados 

pela classe alta.  
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Os autores Frade e Silva (2018) apontam que houve uma recente complexificação 

da estrutura urbana da Região Metropolitana do Rio de Janeiro, principalmente em Nova 

Iguaçu que, segundo os autores, passa por um grande e profundo processo de 

transformação, advindo da presença de população de classe média e alta no município. A 

reestruturação decorre do surgimento de empreendimentos de grandes construtoras, com 

empreendimentos famosos na capital e que passaram a ser edificados nas áreas onde as 

moradias antigas foram autoconstruídas, isto é, transformadas para atrair mais moradores 

de alto poder aquisitivo.  

As autoras Costa e Mendonça (2010) deduzem quase o mesmo, afirmam que as 

metrópoles brasileiras têm sofrido expansões territoriais. O caso examinado pelas autoras 

é sobre a Região Metropolitana de Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais. As autoras 

afirmam que:  

Além dos empreendimentos comerciais, industriais e de serviços de grande 

porte, os condomínios horizontais e verticais fechados parecem constituir a 

tipologia mais consagrada da expansão urbana recente, tanto nas periferias 

quanto nos vazios urbanos mais centrais e não apenas para as camadas de alta 

renda, como apontam alguns lançamentos imobiliários direcionados às faixas 

de renda média (COSTA; MENDONÇA, 2010, p. 52). 

As autoras investigaram a expansão da atuação do mercado imobiliário sobre o 

município de Contagem – vizinho de Belo Horizonte e integrante de sua região 

metropolitana. A zona sul de Belo Horizonte é considerada a mais valorizada e nela se 

encontram empreendimentos habitacionais horizontais e fechados. As autoras defendem 

que as políticas públicas não devem possuir um papel trivial de cumprimento de metas, 

nem como instrumentos desenvolvidos isoladamente. 

Em Vitória, a situação é semelhante, na região metropolitana nota-se o surgimento 

de novos equipamentos urbanos, até mesmo empresas prestadoras de serviço, comércios, 

que surgem em municípios vizinhos, principalmente, no município de Serra. Estes novos 

equipamentos urbanos surgem com o objetivo de atender a população residente de novos 

empreendimentos imobiliários habitacionais horizontais e fechados (BERGAMIN & 

CAMPOS, 2007).  

Deste modo, examina-se que a tendência de expansão territorial e do surgimento 

de empreendimentos imobiliários voltados a classe média e alta, não se encontra apenas 

na Região Metropolitana de Goiânia. Também não é novidade que os municípios mais 

próximos das metrópoles tornam-se espaços mais procurados pelas incorporadoras. Estes 

processos tratam-se de novas tendências que tem atingido as regiões metropolitanas de 

modo geral.  
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Assim como sustentam os autores resgatados ao longo do trabalho, faz se 

necessário a proposição de uma Plano de Desenvolvimento Integrado e de políticas 

urbanas não isoladas, que ampliem seus objetivos para a melhoria das condições de uso 

do espaço urbano de todas as regiões metropolitanas. Não parece caber mais aos 

estudiosos desenvolver estudos para, mais uma vez, atestar que há uma clara divisão 

socioespacial das cidades, entre ricos e pobres. Cabe agora, embora essa sugestão não 

pretenda encerrar os assuntos sobre o mercado imobiliário e as RMs, propor novos 

caminhos para a política urbana, bem como compreender parte da atuação das 

imobiliárias, como se quis realizar no presente estudo, no sentido de atender a necessidade 

do uso coletivo e social do espaço urbano. A geografia, antes de se fazer como 

instrumento da guerra, deve ser a ciência que objetiva a qualidade do espaço para a 

sociedade.  

Neste momento, questiona-se quais as saídas para esta “crise”. Existem diversas 

alternativas para mitigar esta fragmentação crescente. A jurídica consiste em transformar 

a visão de especialistas, que acreditam mais na aplicação de teorias que prosperam em 

outros países e outros contextos do que propriamente no que deseja a população residente 

das capitais e regiões metropolitanas. Propôr a participação dos habitantes urbanos no 

planejamento urbano torna-se salutar, assim como proposto pela cidade de São Paulo no 

seu último Plano Diretor Estratégico de 2014 (SÃO PAULO, Lei N° 16.030 de 2014). O 

documento da cidade possui uma cartilha ilustrativa que facilita a compreensão dos 

habitantes sobre sua participação e esclarece os objetivos do documento. Além disso, 

conta com um Sistema de Planejamento Urbano que permite a contribuição dos cidadãos. 

É necessário reafirmar a importância de um Plano de Desenvolvimento Integrado 

não apenas para reduzir os problemas da Região Metropolitana de Goiânia, como também 

orientar as revisões dos Planos Diretores dos municípios integrantes. 

Por outro lado, o estímulo ao convívio e usufruto dos espaços coletivos na cidade, 

podem mitigar a fragmentação, a violência e diversos preconceitos de classe, racial e 

étnico, como sustentado por Jacobs (2007). Não há portanto, uma saída simples, e apenas 

jurídica. Talvez tenhamos de encarar uma nova visão sobre a cidade, para aprofundar o 

que este espaço pode oferecer para a sociedade. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

É evidente que o problema da fragmentação urbana tem se estendido para os 

demais municípios das regiões metropolitanas, não sendo apenas um problema da 

metrópole. Esta problemática se estende em função do mercado imobiliário encontrar 

prosperidade nos municípios da região metropolitana que possuem leis urbanísticas mais 

frágeis e prefeituras ansiosas por maiores investimentos (BRITO; BARREIRA; KNEIB, 

2018). 

Neste estudo foi possível compreender que a metropolização é um processo 

resultado de dois fenômenos que repercutiram na sociedade do século XXI: a 

globalização e a reestruturação produtiva. O que fez com que a cidade passasse de um 

espaço de produção para um espaço de consumo, acentuando as desigualdades e a 

segregação socioespacial. Neste cenário, Goiânia, assim como outras capitais brasileiras, 

nascem já com o espaço tomado pelo o ideal de espaço de consumo, como sustentado por 

Oliveira (2002). Foi também verificado que cidade se constitui como um espaço e, como 

tal, possui um sistema de objetos e ações (SANTOS, 2008) que se apresentam com uma 

intencionalidade. 

Por meio da análise documental realizada pôde-se atestar que os instrumentos de 

política urbana não têm realizado plenamente o papel de tornar as cidades lugares mais 

democráticos e acessíveis, principalmente nas regiões metropolitanas, onde se exige em 

estatuto a obrigatoriedade de elaboração de Planos Diretores para municípios integrantes 

dessas regiões (BRASIL, 2001). Além disso, em 2017, a Lei de N° 13.465, deu autonomia 

para os municípios legislarem sobre a regulamentação de “loteamentos de acesso 

controlado”, exigindo apenas que o acesso aos não-moradores não seja impedido. 

Portanto, se extrai que, mais recentemente, as políticas de planejamento urbano, como 

defendido por Souza (2008) são mais políticas de gestão do que propriamente de 

planejamento, na medida em que se confessam como instrumentos que surgem por 

problemáticas que poderiam ser previstas.  

Os Condomínios Horizontais Fechados representam, neste contexto, um produto 

da intencionalidade de uma classe e da metropolização. A segregação sócio espacial atual 

é evidente para alguns, mas para outros torna-se invisível (SARAIVA, 2008). 

O mercado de Condomínios Horizontais Fechados, isto é, as incorporadoras, se 

apropriam de alguns elementos principais para comercialização destes empreendimentos. 

Tais como: segurança, prestígio social, qualidade de vida e localização privilegiada. A 



78 

Incorporadora A, investigada neste estudo, apropriou-se de todos estes elementos, como 

foi verificado, além de explorar a fragilidade das normas urbanísticas. No entanto, até o 

período atual a empresa só concluiu o lançamento de 5 empreendimentos dos 12 que 

estavam previstos para o município de Senador Canedo. Possivelmente em função do 

impedimento de novos parcelamentos no município, feito pelo Ministério Público 

Estadual, pelo fato de Senador Canedo estar em desconformidade com o Art. 41 do 

Estatuto da Cidade, que prevê Plano Diretor para municípios integrantes de regiões 

metropolitanas e revisão do documento a cada 10 anos. Em visitas a imobiliária vinculada 

a Incorporadora A, foi verificado que a empresa pretende lançar empreendimentos em 

Aparecida de Goiânia e, recentemente, lançou 2 novos empreendimentos em Goiânia. 

Durante a visita foi observado que não há previsão de lançamentos em Senador Canedo, 

embora a incorporadora tenha planos de instalar mais 12 empreendimentos no município. 

A localização é um fator importante para valorização, por essa razão o município 

de Senador Canedo, que concentra algumas rodovias em seu território e, possivelmente, 

irá compor o novo trajeto da BR 153, torna-se um atrativo para as incorporadoras.  

Este fenômeno de fragmentação que se estende de Goiânia à sua região 

metropolitana intensifica os problemas de tráfego nas rodovias, contribui para 

desigualdades regionais, uma vez que os moradores destes empreendimentos realizam 

mais atividades econômicas em Goiânia do que nos municípios onde residem, como 

também foi verificado em visita realizada à imobiliária.  

A Incorporadora A possui cerca de 2,5 milhões metros quadrados de 

empreendimentos em Senador Canedo e, curiosamente, muitos moradores dispõem de 

duas residências devido à distância: uma nas áreas centrais de Goiânia e outra nestes 

empreendimentos.  

No entanto, os impactos menos aparentes, embora não menos importantes, do 

fenômeno da fragmentação residem no fato de que a tolerância e a civilidade  ficam em 

segundo plano diante da cidade do consumo. Como já foi descrito por alguns autores 

tratados neste estudo, a segregação socioespacial, de maneira geral, sempre existiu, 

atualmente ela adquire novos formatos e transforma o espaço com sua intencionalidade. 

O que se espera do poder público no dado contexto é a complexidade de uma ação 

voltada à manutenção da convivência, que se sustenta por meio da constatação dos 

indivíduos sobre suas disparidades e semelhanças. Espera-se que o Estado conceda a 

sociedade o exercício da tolerância e da ciência do que é efetivamente distinto ou oposto. 
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A “crise” que se apresenta já nos permite a visualização de um caminho futuro 

para melhora das cidades e regiões metropolitanas. Torna-se imprescindível superar a 

segregação e a fragmentação e, para isso, torna-se necessária a obrigatoriedade de normas 

urbanísticas mais rígidas nos municípios limítrofes que integram as regiões 

metropolitanas. Como demonstrado no documento de diagnóstico de Plano de 

Desenvolvimento Integrado da Região Metropolitana de Goiânia (2018), há muito que se 

avançar. 

 A problemática dos Condomínios Horizontais Fechados são objeto de estudo de 

muitas áreas da ciência, como foi discutido neste trabalho, contudo, faz-se ainda 

necessário dizer que a necessidade do confronto talvez seja um dos elementos mais 

importantes da cidade. Sem o qual, a civilidade e o respeito acabam sendo elementos 

dispensáveis. E é evidente que seria mais confortável para os habitantes das regiões 

metropolitanas, a qualidade de tráfico de suas rodovias, o uso completo dos espaços 

públicos, o direito a segurança e a convivência, elementos que são em parte deixados de 

lado pelo poder público.  
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Prefeitura de Goianira: http://www.goianira.go.gov.br/ 

Prefeitura de Guapó: https://www.guapo.go.gov.br/ 

Prefeitura de Hidrolândia: https://www.hidrolandia.go.gov.br/ 

Prefeitura de Inhumas: https://inhumas.go.gov.br/ 

Prefeitura de Nerópolis: https://www.neropolis.go.gov.br/ 

Prefeitura de Nova Veneza: http://novaveneza.go.gov.br/ 

Prefeitura de Santa Bárbara de Goiás: http://santabarbara.go.gov.br/ 

Prefeitura de Santo Antônio de Goiás: https://www.santoantoniodegoias.go.gov.br/ 

Prefeitura de Senador Canedo: https://www.senadorcanedo.go.gov.br/ 

Prefeitura de Terezópolis de Goiás: https://www.terezopolis.go.gov.br/ 

Prefeitura de Trindade: https://www.trindade.go.gov.br/ 

SECIMA: http://www.secima.go.gov.br 

http://www.imb.go.gov.br/
http://www.ipeadata.gov.br/Default.aspx
http://www.abadiadegoias.go.gov.br/
http://www.aparecida.go.gov.br/
https://www.aragoiania.go.gov.br/
https://belavista.go.gov.br/
https://www.bonfinopolis.go.gov.br/
https://www.brazabrantes.go.gov.br/
http://www.caldazinha.go.gov.br/
https://www.caturai.go.gov.br/
https://www.goiania.go.gov.br/
http://www.goianira.go.gov.br/
https://www.guapo.go.gov.br/
https://www.hidrolandia.go.gov.br/
https://inhumas.go.gov.br/
https://www.neropolis.go.gov.br/
http://novaveneza.go.gov.br/
http://santabarbara.go.gov.br/
https://www.santoantoniodegoias.go.gov.br/
https://www.senadorcanedo.go.gov.br/
https://www.terezopolis.go.gov.br/
https://www.trindade.go.gov.br/
http://www.secima.go.gov.br/


90 

SEPLAN :https://www.goiania.go.gov.br/shtml/seplam/ 

SIEG: http://www.sieg.go.gov.br/ 

ANEXOS

https://www.goiania.go.gov.br/shtml/seplam/
http://www.sieg.go.gov.br/
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APÊNDICE 1 

Diário de visita a campo SEPLAN 12/12/2018 

No dia 12 de Dezembro, às 08:40, visitei a Secretaria de Planejamento de Goiânia, 

afim de examinar a documentação dos antigos Planos Diretores de Goiânia com o intuito 

de relacionar os documentos com as tendências de mercado imobiliário em Goiânia. 

Houveram ao todo 4 Planos Diretores; 

1. Plano Diretor de 1962: Luiz Saia.

• Mais focado no sítio urbano de Goiânia e na influência de modernistas, os

documentos se atem aos parques e disponibilidade hídrica da capital.

2) Plano de Diretor de 1969:

• Propõe sobre o uso do solo, há a consideração de que as áreas urbanas e

de expansão urbana são as que se encontram dentro do perímetro limitado

na lei, o restante era considerado área rural.

• O zoneamento dividia a área urbana, da área de expansão urbana e a área

rural.

3) Plano Diretor de 1992: ENGEVIX

• Foi finalizado em 2000 e considerou o uso do solo classificado com novo

zoneamento: Zona Verde, Zona de Comércio e Serviços, Zona de Uso

Misto, Zonas Especiais, Zonas Habitacionais. Tais zonas se distribuíam

em 6 regiões nomeadas por córregos, com excessão da Região Central.

• Segundo o documento;

O governo do estado de Goiás na década de 

1950, não conseguindo conter a pressão 

empresarial, concede à iniciativa privada a 

liberação para parcelar o solo para fins urbanos. 
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APÊNDICE 2 - Diário de visita a campo SEPLAN 

DATA: 27/12/2018 

No dia 27 de dezembro de 2018, às 09:50, visitei a Secretaria de Planejamento de 

Goiânia com o intuito de coletar dados dos novos loteamentos e parcelamentos de 

Condomínios Horizontais Fechados em Goiânia. Ao pedir os dados no Gerência de 

Análise e Aprovação de Parcelamento (GERAAP), Edgar me informou que para criação 

destes assentamentos, há 3 tipos de processos: 

1. Loteamento que é aprovado como bairro já fechado: o caso dos condomínios já

informados pela SEPLAN em seu anuário;

2. O Condomínio que se assenta em glebas - ou seja, não se trata de um loteamento

propriamente. Não se encontra numa área parcelada;

3. Os Condomínios menores que se encontram dentro de bairros e por conveniência

dos moradores, são fechados. Estes não possuem decretos de aprovação e existem

centenas destes só em Goiânia;

>> OBS: glebas não são o mesmo que áreas rurais.

Visitei também a Gerência de Geoprocessamento e Atualização Cadastral onde 

falei com o Clécio. Eu havia pedido informações cartográficas sobre o que o último Plano 

Direto propõe. Ele me sugeriu que redigisse um ofício para pedir informações mais 

detalhadas do secretário. 
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APÊNDICE 3 - Diário de visita a campo Imobiliária da Incorporadora A 

DATA: 28/02/2019 

 25 anos de Jardins, que estão distribuídos em outros estados também, além de Goiás. Em 

Goiânia principalmente. Nessa região, há 6 Jardins e mais o Itália, e em Senador Canedo 

temos já 5 empreendimentos lançados.  O Nápoles que foi o primeiro de Senador Canedo, 

já está entregue para se construir, o Bolonha foi lançado um mês depois do Nápoles. Porto 

e Barcelona, foram lançados em 2017, em um ano e meio serão entregues. O Condomínio 

entrega o empreendimento de 12 a 6 meses, antes da entrega do Condomínio para a 

realização da construção. Quando entrega o condomínio, você já pode morar nele. Ah, 

em Senador Canedo o custo do condomínio é menor. Em Nápoles e Bolonha, o valor do 

condomínio por enquanto é de 90 centavos o m². Por exemplo, 90 centavos x 300 m²: 270 

reais. Esse é o valor inicial do condomínio. Quando se entrega o condomínio, é entregue 

com todas as amenidades consolidadas. O que encarece é um rateio de algum item. Jardins 

Itália já foi lançado e o Jardins França está para ser lançado. Ambos em Goiânia. O Italia 

é uma serie especial da FGR. O maior valor do empreendimento é a localização. E este 

projeto é diferenciado pela localização, que é próximo ao Flamboyant. Ele terá um perfil 

mais tecnológico. Um projeto de arborização diferenciado, haverá mais paisagismo neste 

condomínio. O França ainda não possui projeto. Os próximos: Jardins Cevilla, em 

Aparecida de Goiânia.., 250 m² a 500 m². Jardins Turing e Parma, que já foram parcelados 

e separados para lançamento. São projetos futuros sem datas específicas para instalação. 

Tem diferença nos projetos em SC Goiania e Ap de Goiânia: Tem diferença, por exemplo 

o Italia possui um projeto mais sofisticado do que os de Senador Canedo. E em Senador

Canedo tem diferença pois a rede elétrica lá é aérea e compacta. Com isso o custo fica 

menor.  

As amenidades dependem das áreas. O Nápoles tem curso d’água. Eles têm um Mall que 

fica aberto e é fora do condomínio. 

De Senador Canedo, o Capri, é diferenciado pois possui lotes menores e possui um clube 

interno. 

Porto e Barcelona possuem dois lagos cada um. 

Áreas totais? 
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As áreas não são muito distintas. São muito semelhantes. O dono da área do Flamboyant 

é o Loza. 

Em Senador Canedo, a previsão é para 12 Condomínios Jardins. O que mais vai valorizar 

esses condomínios é a transposição da BR 153 (VER O PROJETO). Com a transposição, 

melhora-se muito o acesso as GO 020 e 403. 

m²: Varia um pouco. Nem sempre é um valor fixo. Às vezes um lote maior pode ter um 

custo menor. Disponível no SITE. 

Para investimento é importante pegar uma área nova que terá uma grande valorização ao 

longo dos anos. O caso de Senador Canedo é exatamente esse. A Valorização da área será 

muito superior. 

Marcos me informou que os projetos mais recentes do Jardins têm criado lotes menores 

em função dos novos modelos de família, que hoje contam com menos filhos. Além disso, 

a região de Senador Canedo que está sujeita a nova instalação de empreendimentos é área 

onde possivelmente ocorrerá a transposição da BR 153. Ele irá me enviar o mapa. 
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APÊNDICE 4 -Relatório de visita técnica a prefeitura, secretaria de planejamento 

e biblioteca municipal de Senador Canedo  

DATA: 08/04/2019 

A visita a prefeitura se iniciou às 09:30. O prédio da prefeitura encontra-se no mesmo 

espaço físico da Universidade Estadual, em Senador Canedo. Infelizmente não é lá que 

se encontra a Secretaria de Planejamento Urbano. Então tive de me deslocar até o prédio 

da SEPLAN, que dista 2 km do prédio da prefeitura. Lá encontrei com o André, que me 

falou um pouco sobre o município e a configuração urbana atual. André afirmou que o 

rápido crescimento do município deve-se a atividade especulativa, principalmente de 

incorporadoras de condomínios horizontais fechados. 

André também informou que atualmente o Plano Diretor encontra-se em revisão e que há 

uma pressão do Ministério Público para revisão do documento. Ele também afirmou que 

a revisão está sendo feita desde outubro do ano passado, e que atualmente, os 

parcelamentos no município estão suspensos. 

André também informou que o histórico do município não consta na SEPLAN, e sim na 

Biblioteca Municipal Arlete Tenório de Castro. André afirmou que para novos 

parcelamentos, o empreendedor fica responsável pelo provimento de toda infraestrutura. 

Atualmente, toda porção sul do município constitui área urbana. Áreas rurais estão apenas 

na região norte.  

Em visita a biblioteca municipal foram encontradas algumas informações; 

• A história do município está ligada a estrada de ferro (Rede Rodoviária Federal),

na década de 1930, que tinha como objetivo ligar o Triângulo Mineiro à novo

capital do estado de Goiás, Goiânia.

• O nome do município surgiu de em homenagem a Antônio Amaro da Silva

Canedo, primeiro representante de Goiás no Brasil.

• A emancipação de Senador Canedo se deu em 9 de janeiro de 1988, assinada pelo

então governador, Henrique Santillo.

• Os documentos reiteram a posição geográfica privilegiada do município.

• A emancipação se deu em função do “número considerável de habitantes na região

e também um “padrão” comercial e industrial, que permitia o município caminhar

com sua própria arrecadação” (p.5)
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