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RESUMO

Esta dissertação tem como objeto de estudo identificar o déficit habitacional em
Goiânia de 1933 a 1964, bem como suas causas. Para melhor compreensão do
tema, a dissertação foi iniciada com ampla reflexão sobre a mudança da capital de
Goiás para Goiânia, para então adentrar no tema proposto. A proposta é de um
estudo das referencias bibliográficas e fontes, tanto as disponibilizadas pelo IBGE
(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) quanto a percepção de autores e
personagens que presenciaram o período proposto. Foi destacada a questão da
moradia com seus diferencias de pessoa para pessoa e o tratamento perverso do
Estado dispensado aos operários. Enfatizamos que não existiu uma política efetiva
de habitação tanto em nível nacional quanto regional e que o principal agente
propulsor da segregação espacial urbana foi o capital imobiliário que, utilizando-se
das diversas estratégias da especulação imobiliária, impõe seu planejamento de
exclusão. Como a criação de Goiânia se deu, principalmente, pelo dinheiro do
capital imobiliário, não restou quaisquer alternativas para grande parte da população
no tocante a moradia digna. Por fim, apresentamos que a especulação imobiliária
comandou o processo de déficit habitacional no decorrer do período estudado vindo
a se alastrar no decorrer de toda à vida da jovem Goiânia.

Palavras-chave: déficit habitacional, especulação imobiliária, capital imobiliário.

ABSTRACT

This dissertation has as its object of study to identify the housing deficit in Goiania
from 1933 to 1964 as well as its causes. For better understanding of the topic, the
dissertation began with broader thinking about moving the capital of Goiás to
Goiânia, in order to start the topic. The proposal is for a study of bibliography and
sources, both provided by the IBGE (Brazilian Institute of Geography and Statistics)
and the perception of authors and characters who witnessed the mentioned period. It
was highlighted the issue of housing with their differences from person to person and
perverse treatment of the state firing the worker. We emphasize that there has been
no effective housing policy at both national and regional levels and the main
propellant of urban spatial segregation that was the real estate capital, using various
strategies of speculation, imposes its planning deletion. The creation of Goiânia was
driven mainly by the real state capital; there were no other alternative with for the part
of the population, regard to decent housing. Finally, we show that the real estate
speculation led the process of housing deficit in the studied period, coming to spread
throughout the entire life of the young Goiânia.
Keywords: housing deficit, speculation, real estate capital.
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INTRODUÇÃO

Atualmente nos deparamos com uma Goiânia em franca expansão na
construção civil. A renda da terra na cidade chega a níveis altíssimos no que tange à
valorização e ao encarecimento dos terrenos, tanto urbanos como nas cidades
agregadas. Assim, não mais se fala em Goiânia e sim em Grande Goiânia ou Região
Metropolitana.
Partindo desta premissa, questionou-se o porquê do déficit habitacional
ser extremamente alto se a cidade e a região metropolitana possuem uma gama de
imóveis e terrenos a serem oferecidos. Para este questionamento existem várias
respostas, como: segregação urbana, má distribuição de renda, crescente taxa de
desemprego, especulação imobiliária. Deste modo, sentiu-se a necessidade de
pesquisar as possíveis causas que levaram a este déficit, afinal Goiânia foi uma
cidade planejada.
Deste modo, o recorte da presente pesquisa tem início na transferência
da capital de Goiás para Goiânia e atravessa o período compreendido entre os anos
de 1933 a 1964, época em que ocorreram profundas transformações no espaço
urbano da nova capital.
Assim, teve-se como objeto a caracterização da origem do déficit
habitacional em Goiânia e sua relação com a especulação imobiliária também
nascente, tendo como causas primeiras a retenção da terra, o capital imobiliário, a
segregação espacial e a desigualdade social. Coube-nos concatenar todos esses
fatores e verificar a forma como foram aparecendo na história, ou seja, foi imperioso
demonstrar o crescimento do urbano goianiense.
O principal objetivo foi comprovar que o déficit habitacional de Goiânia
surgiu com o nascimento da cidade e demonstrar que as principais causas foram o
descompasso político habitacional nos períodos, a segregação urbana, a
especulação imobiliária, a renda da terra. Além disso, buscou-se recuperar algumas
evidencias sobre a relação entre a apropriação privada da terra e a segregação,
enquanto parte de um amplo processo de exclusão social característico do modelo
capitalista.
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Em consequência, o crescimento acelerado da cidade, as disparidades
entre idealizadores e população, a renda da terra, criaram áreas segregadas dos
benefícios atribuídos a Goiânia. Portanto, remontando a estratégia política de Pedro
Ludovico Teixeira e a população que participou desta construção e suas
perspectivas no que tange melhoria de qualidade de vida, nos questionamos se os
idealizadores do projeto e a população, que se instalou desde o início da construção
da cidade, tinham a mesma perspectiva em relação a este acontecimento. E até que
ponto o Estado influenciou na renda da terra? A vendagem desmedida das terras
goianas influenciou a especulação imobiliária? A união desta problematização foi
causa para o déficit habitacional?
De tal modo, o processo de ocupação do espaço de construção da nova
capital, desde o projeto original, caminhou para cediça pressão do setor imobiliário
para a criação indiscriminada de novos loteamentos, um dos fatores decisivos para a
exclusão de parte da população no que tange habitação.
Logo, para estudar o tema fez-se necessário colocá-lo no contexto geral
das contradições sociais, exigindo, assim, uma série de metodologia de pesquisa.
Achamos esse tipo de trabalho particularmente necessário ao tratar da desigualdade
social e seus efeitos no problema habitacional e da luta operária.
A visão aqui apresentada é fundada em uma pesquisa, a mais
sistemática possível, baseada em fontes localizadas no Arquivo Estadual de Goiás,
na Secretária Municipal de Planejamento e Urbanismo (SEPLAM), no Instituto de
Pesquisas e Estudos Históricos do Brasil Central, no anuário online do IBGE, nas
bibliotecas da Universidade Federal de Goiás e da Pontifícia Universidade Católica
de Goiás, na Biblioteca Cora Coralina e na Biblioteca Lúcio Costa, da Faculdade de
Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Rio de Janeiro (FAU – UFRJ),
local onde encontramos a obra A urbs e seus problemas de Armando de Godoy. Por
fim, utilizamos o método de identificação de déficit habitacional proposto pela
Fundação João Pinheiro.
As fontes localizadas no Arquivo Estadual de Goiás encontram-se
organizadas por ano. A busca sobre habitação se deu basicamente em jornais, os
quais estão devidamente catalogados. Por outro lado, ainda existem muitas fontes
sem catalogação o que dificultou a pesquisa sobre o tema. Vale ser lembrado que a
estrutura física possui imperfeições que danificam as fontes, como umidade, falta de
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condicionamento e chuvas podem alagar o ambiente.
Na SEPLAM não existe nenhum tipo de catalogação ou pessoas
adequadas para o atendimento direto na biblioteca ou arquivo, lá tivemos acesso
somente a fontes bibliográficas. Por outro lado, obtivemos os anexos desta pesquisa
nesta secretária.
Foi buscado, também, fontes no arquivo da AGEHAB (Agência Goiana de
Habitação), agência ligada ao Governo do Estado, criada em 1999, resultante da
fusão da COHAB (Companhia de Habitação de Goiás), fundada em 1965 e da
Companhia Habitacional do Estado de Goiás (CHEGO). Acreditamos que a pesquisa
nos arquivos seria de suma importância para averiguar a evolução da situação
habitacional do Estado e principalmente de Goiânia, sede destes órgãos.
Infelizmente, encontramos total resistência de vários departamentos desta Agência,
começando pela localização do arquivo. Ao que tudo indica o arquivo está localizado
fora na sede da Agência, pois foi nos informado que não é possível o acesso a estas
fontes, primeiro por estar localizada em um setor afastado, depois por não existir
nenhuma pessoa disponível para acompanhar o pesquisador até o local e caso
exista, somente seria possível conseguir adentrar no arquivo com a permissão do
presidente da Agência, via ofício enviado por alguém que faz parte do alto escalão
do Estado de Goiás, como exemplo que nos foi citado: o reitor da Universidade
Federal de Goiás ou o Sr. Governador. Por tudo, optamos por realizar os estudos
neste arquivo em uma outra pesquisa.
Consideramos como critério metodológico importante para definir o déficit
habitacional em Goiânia o método adotado pela Fundação João Pinheiro, que leva
consideração a rusticidade e a inadequação de algumas unidades habitacionais para
moradia, para assim qualificá-las como déficit. Deste modo, consideramos déficit
habitacional as moradias que necessitam de melhoramentos para que alcancem um
padrão mínimo de habitabilidade, padrão este definida a partir de critérios de
qualidade da infraestrutura de serviços relacionados ao ambiente em que a moradia
está inserida.
O presente trabalho, para tanto, divide-se em três capítulos, quais sejam:
Capítulo 1 – As origens de Goiânia: planejamento urbano e mercado de terras;
Capítulo 2 – O processo de urbanização e ocupação e a questão social nos anos 30;
Capítulo 3 – O problema habitacional a partir dos anos 40: consolidando um projeto
de cidade. Optamos por dividir essa dissertação em três fases no intuito de remontar
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o crescimento da cidade, com a chegada da população e a criação dos bairros, a
pressão do capital imobiliário no alargamento de Goiânia culminando na crise
habitacional.
Por bem, antes de adentrarmos na análise concreta da especulação
imobiliária e do déficit habitacional, abordou-se no Capítulo 1 a ideia de transferência
da capital de Goiás para Goiânia. Demonstrou-se as estratégias e o discurso
mudancista apresentados à população para que a ideia se concretizasse, que juntos
possibilitam a formação do urbano goianiense. Expõe-se, ainda, a importância e
incongruência do decreto 3.359/1933 que monta o esqueleto estrutural de Goiânia,
com base nos aspectos físicos e sociais de consolidação da nova capital. Já no
início procuramos demonstrar a terra como de uso exclusivo do capital e a “falta” de
terra para o uso social, traçando um paralelo com a habitação para a classe operária
em disparidade com o restante da população, em especial os funcionários públicos.
Por fim, remontamos a origem das terras para a formação de Goiânia, demonstrando
quem eram seus proprietários, como ocorreu a transação da propriedade privada
para a estatal e a fidelização da área com a ocupação e a urbanização do espaço
urbano.
No capítulo 2 abrimos o espaço para a discussão do urbano goianiense
em crescimento, onde se quer demonstrar o planejamento da cidade, o
adensamento de lutas sociais, bem como modos de refreá-las. Ressaltamos a mão
de ferro do Estado como controlador do plano diretor e sua inoperância quanto a
questão habitacional para os operários. Assim, Estado e a propriedade privada dão
início a estruturação dos bairros e a exclusão da população carente das áreas mais
valorizadas para as franjas da cidade. A especulação imobiliária toma ares de
expropriação e retenção da terra, afinal apesar de o capitalismo estar adentrando
em terreno goianiense, ele não perde o efeito pernicioso de abatimento de relações
que não geram lucro. Além de remontar a estruturação urbana, destacamos os
principais bairros operários e não planejados pelo Estado neste período.
Procuramos abordar também a relação entre a classe operária, seu movimento e a
problemática política e econômica do capitalismo em desenvolvimento, bem como
expomos os traços da crise da moradia em Goiânia.
No capítulo 3, tivemos a tarefa de analisar as contradições inerentes ao
processo político nacional e regional. A nível nacional destacamos programas
brasileiros de habitação com ou sem nenhuma inclusão em nível regional, já neste
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demonstramos a precária política sobre assunto, pois já podemos concluir que ela foi
inexistente no período estudado.
Por fim, trabalharemos a expansão máxima da cidade, dentro do período
proposto, e a especulação imobiliária como vetor e indicador de crescimento.
Relacionamos o inchaço urbano, o difícil acesso a lotes para uma grande parte da
população e o processo de precarização das condições de moradia. Combinamos a
valorização da terra com a valorização artificial que a expansão das cidades
modernas proporcionam ao Capital imobiliário.
Propomos um dialogo com Engels (1973) sobre a questão da habitação e
questão burguesa do controle do solo e da moradia, com o modelo da cidade-jardim
discutido por Godoy (1943) como alternativa para a moradia urbana. Utilizamos a
renda da terra de Marx (1985) caracterizada pelo juro do capital investido no solo
que se dá com o crescimento da cidade e com a necessidade de habitação; bem
como Lefebvre (2001) demonstrando a conquista do espaço terrestre a partir da
propriedade do solo como uma das facetas da cidade e do urbano. Este debate nos
deu suporte teórico para discutir a especulação imobiliária e a retenção da terra.
Por todo o exposto, a situação de Goiânia é efetivamente de déficit
habitacional, caracterizado pelas chamadas “invasões” que existem na cidade e pelo
número significativo de famílias alojadas em barracos ou sob lonas, vivendo em
condições sub-humanas.
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CAPÍTULO

1.

AS

ORIGENS

DE

GOIÂNIA:

PLANEJAMENTO

URBANO E MERCADO DE TERRAS
1.1 Da ideia ao plano da nova capital
Ao adentrarmos no nascimento de Goiânia, nos deparamos com o
sistema imposto por Pedro Ludovico de mudança da capital de Goiás, da antiga Vila
Boa para Campinas.
Diversos autores relatam a passagem 1 . Alguns discorrem sobre a
insalubridade de Vila Boa, outros demonstram a questão política envolvida. Ambos
os casos são aceitos pela literatura pertinente em relação aos motivos para a
construção da nova cidade. A antiga capital, cidade de Goiás, construída na época
da mineração, apresenta sérios problemas estruturais, sendo condenada pelo
Governo com base no Regulamento dos Serviços de Saúde Pública, elaborado em
1931, por Pedro Ludovico.
Além da perspectiva política, o relatório oficial apresentado por Pedro
Ludovico a Getúlio Vargas enumera diversos fatores, entre eles os fatores estrutural
e higienista; ambos pesavam contra a permanência da Capital na cidade de Goiás.
Além disto, a característica acidentada do terreno onde estava instalada a cidade
dificultava a expansão, o clima extremamente quente, a dificuldade para o
abastecimento de água e instalação de rede de esgoto, a qualidade das habitações
e, até mesmo, o ânimo dos habitantes (TEDESCO, 2010). Em suma, apresentou
problemas com a saúde pública da região e procurou demonstrar que o governo
mudancista estava preocupado com toda a coletividade.
Porém, logo adiante, em 1939, a situação não se alterara muito, pois a
ação do serviço sanitário continuava atingindo principalmente a capital. A “varinha
mágica” que o governo possuía em 1930 para resolver os problemas de saúde
pública era a ideologia da Nova República, e não uma fórmula econômica (SILVA,
2001, p. 132).

1

Dentre os principais autores destacamos: Aristides Moyes, Barsanufo Gomides Borges, Francisco
Itami Borges, Genilda D’Arc Bernardes, Luis Palacin, Maria Augusta de Moraes Sant’Ana, Narcisa
Abreu Cordeiro, NarsFayadChaul, Paulo Bertran, Tânia Daher. Além dos relatos testemunhais de
Atilio Correa Lima, Armando de Godoy, Ofélia Socrates Monteiro do Nascimento.
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Chaul demonstra o lado progressista da mudança que serviu aos ideais
de consolidação política de Pedro Ludovico, por intermédio de sua proposta de
mudança da capital. Mudando a capital, Pedro Ludovico não só coroou o seu ideal
político em prol do progresso das regiões sul e sudoeste, mas também criou um
novo centro de poder. A mudança da capital significava ainda ganhos políticos, uma
vez que, ao transferir o governo, criava-se o espaço urbano 2 necessário tanto à nova
etapa de acumulação capitalista no Estado quanto a sua afirmação no poder.
(CHAUL, 2000, p. 124).
Ainda sobre os ideais da mudança, Silva relata, primeiramente, a
conformidade em aceitar a capital em Goiás, alertando que o predomínio político da
capital não foi contestado pelos grupos oligárquicos das demais regiões enquanto
existiu uma certa igualdade econômica entre elas. À medida que as regiões sul e
sudoeste tornaram-se economicamente as mais dinâmicas do estado, aumentaram
também suas pretensões políticas, pois seu poder político não correspondia ao seu
poder econômico. Os políticos da região viam-se sistematicamente barrados em
suas pretensões eleitorais. Enquanto isso em Goiás, a cidade se tornara a maior
beneficiaria dos melhoramentos introduzidos no estado, por ser sua sede
administrativa. Era da capital que saiam os políticos que comandavam o aparelho de
Estado e a representação federal (SILVA, 2001, p. 111).
Chaul reafirma o viés político para mudança:
A construção de uma nova capital seria resgatada como
estratégia de poder de Pedro Ludovico, para consolidar sua
força política. Procuramos ver a nova capital também como
desejo e uma necessidade dos grupos oligárquicos do Sul e
Sudoeste, como forma de dinamizar Goiás no mercado
2

Manteremos durante todo este trabalho a definição de Henri Lefebvre sobre o urbano que, segundo
o autor, deve-se diferenciar do conceito de cidade: “Assim se forma esse conceito novo: o urbano. É
preciso distingui-lo bem da cidade. O urbano se distingue da cidade precisamente porque ele aparece
e se manifesta no curso da explosão da cidade, mas ele permite reconsiderar e mesmo compreender
certos aspectos dela que passaram despercebidos durante muito tempo: a centralidade, o espaço
como lugar de encontro, a monumentalidade etc. O urbano, isto é, a sociedade urbana, ainda não
existe e, contudo, existe virtualmente; através das contradições entre o habitat, as segregações e a
centralidade urbana que é essencial à pratica social, manifesta-se uma contradição plena de sentido.
O urbano é um conceito teórico formulado e liberado por um processo tal como ele se apresenta a
nós e como o analisamos. Não se trata de uma essência na acepção tradicional do termo entre os
filósofos; não se trata de uma substância como tenderia a fazê-lo acreditar etc ou aquele termo ainda
utilizado de forma laudatória, como por exemplo a urbanidade; trata-se, antes, de uma forma, a do
encontro e da reunião de todos os elementos da vida social, desde os frutos da terra até os símbolos
e as obras ditas culturais. No próprio seio do processo negativo da dispersão, da segregação, o
urbano se manifesta como exigência de encontro, de reunião, de informação.” (LEFEBVRE, 2008, p.
85)
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nacional e ampliar o processo de acumulação capitalista no
Estado. Estas últimas, sem dúvida, foram as razões principais
para a construção de uma nova capital (CHAUL,1999, p. 16).

Godoy 3 argumenta o lado econômico progressista para mudança da
capital expondo que, à época, as riquezas do Estado de Goiás ainda não puderam
ser exploradas por vários motivos, entre os quais figura o de não ter ainda aí surgido
uma cidade moderna. Atribui que o pouco progresso do Estado, ao fato de nele
ainda não ter podido surgir um centro urbano com todos os elementos necessários
para se expandirem e estimularem as múltiplas atividades que caracterizam a vida
econômica e social de um povo.
Fica claro que os motivos apresentados por Godoy acompanham os
ideais da Revolução de 1930, preconizada por Getúlio Vargas e por intermédio de
seu Interventor, que pretendia, entre outros, alavancar economicamente Goiás frente
a economia brasileira. Pesou também o contraste entre a Velha República e a Nova
República e a insatisfação das oligarquias do sul e sudeste frente ao modelo político
adotado em Goiás. Essa nova ideologia acreditava que Goiás era governado com
base na familiocracia, imbuído no apadrinhamento, na falta de preocupação com o
restante do Estado e extremamente clientelista. Portanto, pregava-se que o poder
revestido nas mãos de uma só família deveria ser estornado para as mãos do povo,
através da democracia, diversificando o poder político por meio de representantes de
todas as partes do Estado. Assim, a mudança da capital retiraria o poder das mãos
dos políticos da antiga Vila Boa e o repartiria entre os oligárquicos do sul e sudeste.
Para Maciel (1997) a evolução dos grupos políticos do sul e do
sudoeste combina-se com a efervescência política da sociedade brasileira na
década de 1920, pois origina-se de uma disputa interelites, ditada por interesses
econômico-corporativos, para desembocar numa concepção diferenciada da relação
entre Estado e sociedade e da articulação entre nação e região, que está na raiz do
projeto de modernidade implantado em Goiás. A partir dai a modernidade ganha um

3

Armando de Godoy foi um dos engenheiros propagadores do urbanismo no Rio de Janeiro, durante
as décadas de 1920 e 1930, teve sua participação na construção de Goiânia ainda em 1933, quando
o engenheiro entregou a Pedro Ludovico um relatório sobre a conveniência de se construir uma nova
capital com base nos preceitos do urbanismo. Entre 1936 e 1937, trabalhou como consultor técnico
da construtora Coimbra Bueno na organização do Plano de Urbanização de Goiânia(GONÇALVES,
2002).
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projeto em Goiás, construído como critério de identificação, como plano de ação e
como instrumento de legitimação dos novos governantes.
A modernidade também fez parte do discurso mudancista e teve forte
influencia no convencimento da população. Pois ao se trabalhar a retirada da capital
de Goiás e entregar a promissora Goiânia, o peso da idade da cidade, concebida em
1725 e vista com ares tradicionalista, foi posto como arcaico ou atrasado. Ou seja, a
relação do moderno e atrasado foi colocada de forma a conduzir o pensamento para
o bom e o mau, o progresso e a estagnação, o libertário e o controlador. Sobre esse
último, Falcon (1993) traça um paralelo:
A dialética entre os impulsos liberadores e os impulsos
controladores também se apresenta em outro fenômeno
presente na modernidade, que é a transformação da utopia em
ideologia. A utopia da aceleração do tempo histórico, do
alargamento do horizonte de expectativas e da compreensão
do espaço como experiência, que permite vivenciar o presente
em função de um futuro sempre mais vasto e iluminado pelo
progresso científico e tecnológico, torna-se ideologia do
progresso (FALCON, 1993 apud MACIEL, 1997).

Chaul (1997) aponta que o processo de estabelecimento da
modernidade em Goiás está ligado à ocorrência deste mesmo processo no Brasil.
Seja porque a modernidade em Goiás é um dos desdobramentos da experiência da
modernidade na formação social brasileira, seja porque o projeto da modernidade
em Goiás apresenta-se também como um projeto de integração entre nação e
região.
Maciel (1997) preconiza que esse projeto de integração faz parte do
movimento de expansão capitalista que ainda estava inconcluso na região e em toda
a nação. Fazendo de Goiânia uma ponta de lança para a integração da Amazônia ao
resto do país.
Expostos os motivos da mudança, impõe-nos mostrar o planejamento
estrutural e os personagens que compuseram a cena de Goiânia. Para o feito, Pedro
Ludovico buscou mão de obra especializada. Nesse sentido, o interventor agiu como
um mito protagonizado na visão de Eliezer Cardoso de Oliveira “como portador de
um saber especial, como quem está preparado para resolver as dificuldades dos
homens” e completa:
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Ao intervir na realidade, Pedro Ludovico o faz,
conceitualmente, segundo um perito moderno, diferentemente
do guardião da tradição, que não trabalha com regras fixas
aprendidas em livros e escolas – suas regras são transmitidas
pela tradição, pela experiência de vida. O perito moderno, ao
contrário, é, na maioria das vezes, um especialista em algum
ramo do saber moderno. E o fato de ele ser especialista
diferencia-o do não especialista, o leigo (OLIVEIRA, 2004 p.
149).

O saber moderno deste mito interventor é passível de desconstrução,
pois apesar de Ludovico realmente propor situações modernas, a mudança da
capital não passou de um instrumento político na tentativa de criar um novo espaço
urbano para o capital, abrir espaço político para as oligarquias desprovidas de poder
político, além de repartir o espaço territorial de toda futura capital. Isto tudo fica claro
no discurso mudancista de Pedro Ludovico Teixeira:
Confesso, fazendo justiça à velha Goiás, que não foram
motivos de ordem sanitária que pesaram no meu espírito para
retirar-lhe a primazia de ser a metrópole goiana. É um centro
urbano relativamente saudável, apenas com uma endemia de
paratifo, como se dá em inúmeras cidades e capitais do Brasil.
Causas de origem econômica, política e social influíram
poderosamente para que lhe cerceasse o privilégio que
usufruía (O GOYAS. 11 NOV. 1911 apud SILVA, 2001).

Como principal instrumento de apoio, foi criada pelo Interventor uma
comissão que iria definir o local da construção do urbano. Em novembro de 1932,
Pedro Ludovico sede uma entrevista que marca o inicio das obras e em seguida
assina o decreto 2737, de 20 de dezembro de 1932, que nomeia uma comissão
composta de 8 (oito) homens, entre médicos, comerciantes e engenheiros, para
proceder os estudos pertinentes a adaptação ou escolha do local para nele ser
edificada a nova cidade.

4

Entre esses homens encontramos Dom Emanuel, líder

religioso que aparece para contrabalancear a identidade católica e conservadora da
cidade de Goiás com a concepção progressista moderna almejada para Goiânia.
Segundo Almeida Júnior (2010) o apoio de construção e transferência
da nova capital representa um indício bastante significativo da interação entre o
4

Para informação, o decreto ainda prevê que dentre estas 8 (oito) pessoas (composta dos senhores:
D. Emanuel Gomes de Oliveira, engenheiro João Argenta, Advogado Dr. Colemar Natal e Silva, Cel.
Antonio Pireneus de Sousa, o Chefe do Serviço Sanitário do Estado Dr. Laudelino Gomes de
Almeida; os comerciantes Antonio Augusto de Santana e Gurmecindo Alves Ferreira e o Engenheiro
do Estado),somente uma pessoa seria remunerada, tratava-se do engenheiro urbanista João Argenta
que percebeu a quantia de um conto e quinhentos mil réis mensais, a partir da data que foram
iniciados os trabalhos até a sua conclusão; o restante dos profissionais somente seriam
reembolsados com despesas de viagem que empreendessem no desempenho das atribuições que
lhes cometiam. (OFÉLIA, p. 32, 1938)
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novo e o velho, entre o moderno e o tradicional presente tanto na construção de
Goiânia como no imaginário coletivo da sociedade goianiense.
Para Campos (2002), a mudança da capital mostrou-se a melhor
estratégia de Pedro Ludovico para galgar o poder e ser firmar como o principal líder
político de Goiás. Por isso, cercou-se o mesmo das personalidades mais influentes
do Estado em busca de apoio, e a aliança com a Igreja com D. Emanuel, arcebispo
de Goiás, era fundamental para o seu propósito.
Esta comissão tinha por missão definir a área propicia para a
construção de Goiânia. Para tanto, optou pelas cidades por que passava a estrada
de ferro: Bomfim, Pires do Rio, Ubatan e Campinas. Em 4 de março de 1933, a
comissão apresentou o relatório técnico, apontando Campinas como escolha para a
nova Capital e, em segundo caso, Bonfim.
Sobre os homens desta comissão, Chaul os define:
Uma parcela da sociedade da época, que tinha voz na política
local, escondia o fazendeiro por trás do profissional liberal. O
médico, o advogado, o farmacêutico, o engenheiro, o bacharel
etc,.quase todos ligados à estrutura fundiária, procuravam, por
si mesmos, ou por meio de seus representantes, uma mudança
nos quadros da política estadual. Faziam crer que o ‘velho’ – os
grupos políticos depostos – tinha cedido lugar a uma nova
ordem, de novos homens, entre jalecos e leis, remédios e
construções, que, assim, dirigiam o Estado orientados por uma
nova mentalidade: mais progressista, mais moderna, mais
dinâmica. Tratava-se de uma mentalidade urbana com os pés
plantados em solo rural (CHAUL,1999, p.224).

Bomfim ficou como segunda opção devido a pressão exercida por Dom
Emanuel, partidário deste município e escolhido para presidir a comissão (ALMEIDA
JUNIOR, 2010, p. 10).
Em 1933, já com o local definido pela comissão, Pedro Ludovico requer
a presença de Armando de Godoy que apresenta seu relatório sobre a mudança da
atual capital para Campinas. Este relatório, datado de 24 de abril de 1933 5, exalta
“as riquezas que ainda não puderam ser exploradas por vários motivos, entre os
quais figura o de não ter ainda surgido uma cidade moderna” (GODOY, 1943,
p.211).
5

Data divulgada no livro de Monteiro (1938) Como nasceu Goiânia. Relatamos que na obra A Urbs e
seus problemas de Armando Augusto de Godoy não traz a data precisa, e sim somente o ano.
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Outro lado modernista de Ludovico pode ser visto na definição
explicitada por Oliveira (2004) sobre os peritos modernos. Para a construção da
cidade, o Interventor contratou mão de obra gabaritada. Primeiramente Atílio Correa
Lima que foi o responsável pelas primeiras ideias e pelos primeiros desenhos da
cidade e, posteriormente, o engenheiro Armando de Godoy - substituto de Atílio e
convidado da empresa Coimbra Bueno e Cia. que foi a responsável pela construção
da cidade (DAHER, 2009 p. 78).
Expõe Godoy seus entendimentos sobre a cidade moderna:
A cidade moderna, quando se lhe proporcionam todos os
elementos de vida e ao seu estabelecimento e a sua expansão
se prende um plano racional, isto é, que obedece as
determinações do urbanismo, é um centro de cultura, de
ordem, de trabalho e de atividades bem coordenadas. Ela
educa as massas populares, compõe-lhes e orienta-lhes as
forças e os movimentos coletivos e desperta energias
extraordinarias entre os que aí vivem e ficam sob a sua
influencia civilizadora. Onde se estabelece uma cidade
moderna e bem aparelhada, surge a trindade econômica sobre
que se baseia a atividade material, que é ao mesmo tempo
industrial, bancaria e comercial, valorizando a terra numa
grande extensão e evitando o êxodo das fortunas que nelas se
foram, bem como a emigração de seus habitantes,
principalmente dos que constituem a elite, os quais, é natural,
só se sentem bem onde encontram campo vasto para as suas
atividades espirituáis (GODOY,1943, p. 212).

Em suma o relatório alerta sobre os males advindos com a ostentação,
megalomania e de gasto dos dinheiros públicos em obras de luxo. Aponta as
atividades industriais, bancária e comercial como a trindade econômica e ressalva a
valorização da terra. Este tema, inclusive, é definitivo para fincar o primeiro pilar de
Goiânia. O engenheiro exibe que a fundação da capital em uma determinada zona
lhe valoriza enormemente os terrenos:
De maneira que, no caso de se observarem as determinações
do plano de valorização gradativo, que o projeto da futura
capital estabelecerá, basta a venda dos lotes para que o
Estado alcance todos os recursos necessários à execução das
obras principais e dos edifícios públicos. (…) A execução fiel do
plano das obras produz uma valorização crescente dos
terrenos. Outro elemento de valorização será o aumento rápido
da população, bem como para isso concorrerá enormemente o
surto, que ai se há de verificar, de inúmeras industrias. Tais
fatores, auxiliados por uma propaganda convenientemente
elaborada e conduzida, produzirão um aumento considerável
do valor dos lotes, os quais vendidos por partes, à medida que
a cidade se for expandindo, darão à administração pública
todos os recursos para realizar o plano da nova cidade
(GODOY,1943, p. 214).
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Ainda em seu artigo, fica claro a preocupação na vendagem dos lotes por
parte da iniciativa privada e posiciona-se contra a exploração por particulares. Cita o
exemplo de Belo Horizonte, onde a valorização dos lotes foi rápida produzindo
várias fortunas e, destaca que deve pertencer ao Estado os lucros que resultam do
negócio, pois a valorização dos terrenos se dá por intermédio de atos de governo e
de obras públicas.
Chaul (1999) entende que o fato do local também ter sido aprovado pelo
engenheiro Armando de Godoy, teve como objetivo trazer a opinião de um técnico
de gabarito, não residente em Goiás e com especialização no exterior. Fato que
consolida a opinião sobre o perito moderno tratado acima.
Godoy em todos os apontamentos deixa claro a influencia capitalista na
nova Capital. Isto evidencia que Goiânia era uma cidade, desde o princípio,
planejada para o capital. Chaul, em seu artigo Marcha para o Oeste, não difere na
opinião de que as capitais se erguem para o capital e, sobretudo, afirma que Goiânia
é um símbolo do modernismo:
São racionalizações administrativas e burocráticas do Estado
que se impõem na lógica do capitalismo. São espaços que
permitem organizar o jogo político, são palcos do aplauso dos
oportunistas de plantão, mas também perspectivas que se
abrem rumo à modernidade. Goiânia foi o símbolo do moderno
e do urbano em solo rural. Um teatro de art nouveau cravado
no meio do Planalto Central. Um ruidoso berrante do Pantanal
tocando no Olympia de Paris. Os homens do sertão
demorariam a entender os estranhos “currais” de concreto, a
nova fronteira humana (CHAUL,2000, p. 123).

Sobre a Marcha para o Oeste, Silva argumenta que o programa pretendia
atender às necessidades do novo tipo de acumulação que se implantava no Brasil,
baseado no crescimento do mercado interno e no favorecimento do setor industrial.
Ideologicamente, tornar-se-ia instrumento de defesa e justificativa de uma política de
segurança nacional (SILVA, 2001, p. 143).
Portanto, apoiou-se a construção de Goiânia como um novo centro
econômico de Goiás, longe das oligarquias tradicionais de Goiás que, de maneira
geral, não davam atenção aos interesses econômicos das regiões sul e sudeste,
então em processo de expansão. Com o crescimento do mercado interno e o
favorecimento do setor industrial, bem como a criação de um núcleo urbano, Goiânia
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passa a possuir funções econômicas, criando, assim, condições para uma crescente
concentração do capital e pujança para os ideais da Marcha para o Oeste.
Para Maciel (1997) a Marcha para o Oeste tem como resultado a
expansão definitiva das relações capitalistas de produção, o crescimento urbano e a
criação de uma economia que funciona como produtora de produtos agrícolas para o
mercado nacional – mais tarde também beneficiados industrialmente - , como
consumidora

da indústria nacional e como área de novos investimentos. Esse

processo cria uma sociedade burguesa fortemente marcada pela sociabilidade rural,
que se torna, entretanto, base material da ideologia do progresso.
Assim com os objetivos definidos, o próximo passo do Interventor Federal,
em Goiás, foi, por intermédio do decreto 3359, de 18 de Maio de 1933, cuidar de:
a) Delimitar a área, traçada entre as fazendas Crimeia, Vaca Brava e Botafogo;
b) Demarcar as áreas para construção dos edifícios públicos e infraestrutura
urbana,

bem

como

abrir

concorrência

para

edificação

ou

construí-los

administrativamente, conforme conveniência do Estado;
c) Regulamentar o plano geral de edificações;
d) Prever a concessão de favores ou privilégios a particulares ou empresas para os
serviços de iluminação, abastecimento de águas, esgotos e viação urbana;
e) Conceder um lote para funcionários públicos e parcelamento dos prédios para
moradia. Em caso de financiamento, as casas seriam escrituradas com reserva de
domínio ao Estado;
f)

Propor a construção de predios em condições de higiene e de aluguel barato aos

operários;
g) Desapropriar os terrenos de particulares para a edificação da nova Capital.
Cabe-nos salientar alguns tópicos deste decreto, em especial as alíneas
D, F, G, tendo em vista que as outras alíneas foram fielmente cumpridas pelo
governo.
A alínea D, prevê a concessão de favores ou privilégio a particulares ou
empresas para determinados serviços. Como exemplo, em 02 de novembro de
1934, o estado assina contrato com a empresa Herbert Pereira e Cia. LTD. para a
execução dos serviços de instalação de encanamentos para agua e esgotos nos
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edifícios em construção ou a serem construídos, o paragrafo quarto prevê como
favorecimento:
Correrão por conta do governo do Estado todos os fretes e
riscos de perdas dos materiais e ferramentas necessárias para
a execução dos serviços de que trata o presente contrato
desde o ponto de embarque até o local das obras. Correrá
também por conta do governo o transporte de operários e
chefes da firma Herbert Pereira e Cia. Ltd., de Leopoldo de
Bulhões ao local das obras e vice-versa, sempre que
necessário (MONTEIRO,1938, p. 126).

O jornal O Social, datado de 8 de fevereiro de 1934 6 anuncia:
O governo porá, dentro de breves dias, em concorrencia, as
construcções que se fazem necessárias para o funcionamento
de todas as repartições estaduais, como tambem o serviço de
luz, agua e esgoto e mais ainda cem predios para residências
de funcionários publicos.

O Estado age de forma semelhante, em novembro de 1934, com a
empresa B. Santana e Cia. LTD., para execução dos serviços de instalação de luz,
força, telefones internos e externos, para-raios e campainhas nos edifícios em
construção e a serem construídos (MONTEIRO, 1938, p. 124).
Outras formas de favorecimento a particular também podem ser
facilmente constatadas através de depoimentos colhidos que, em sua maioria, não
vão de encontro ao aparato público e soa como uma política clientelista.
A política clientelista de Pedro Ludovico Teixeira pode ser vista através do
depoimento do Sr. Adolfo Boari, pedreiro que chegou em Goiânia em 1940, que
relata o favorecimento de amigos em troca de apoio político:
- O que não se podia falar, na época da construção?
– Eu ouvia muito fuxico. A roubalheira do dinheiro do governo.
Tinha um funcionário ai, chamado Daniel…e ele me disse que
na construção do Cine Teatro Goiânia foi pago tanto cimento
para construção daquele prédio que, se empilhassem os sacos,
dava um volume maior que o prédio. Porque é para fulano,
favorecido, eles diziam: tanto de cimento para ele, na obra do
Cine Teatro Goiânia. Não é que me dizem. Ele é vivo ai e não
pode negar que me contou isto…o Dr. Pedro, os que foram
amigos dele fizeram a campanha com risco de vida, que, não
me consta que tenha havido morte, mas creio teve também. Ele
favorecia os que eram amigos dele.
– Quais os amigos dele que ele favorecia?
6

Jornal O Social, datado de 8 de fevereiro de 1934, disponível no acervo do Arquivo Estadual de
Goiás.
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– Os que ajudavam na campanha, que foi dura (BOARI,1985 p.
15).

Em outro depoimento o Sr. Gerson de Castro Costa 7 expõe que:
O Estado dava tudo, principalmente aos funcionários públicos
que se transferiam de Goiás para a nova capital: doava lotes
ou os vendia a preços simbólicos, dava transporte para material
de construção, oferecia, as vezes, até seus próprios operários
para ajudarem as edificações… (COSTA,1985, p. 93).

Dentro deste contexto, o Estado mostrou-se muito preocupado em
incentivar e facilitar a aquisição dessas casas pelos funcionários públicos, criando
um sistema de vendas a prestação em cinco, dez ou quinze anos. Na verdade, o
futuro da cidade dependia do acerto desta iniciativa, já que para transferir a capital o
Interventor necessitava fazer funcionar uma estrutura administrativa mínima
(GONÇALVES, 2002, p. 80).
Ressalta-se que essa estrutura administrativa mínima baseava-se
somente no palácio do governo, no hotel do governo, na secretaria geral e nos
prédios para funcionários públicos. Pode-se concluir que a provisão de serviços e
equipamentos públicos, conjuntamente com os vários tipos de uso da terra,
requeridos pelas atividades econômicas e sociais, tende a formar uma divisão social
do espaço altamente especializada. A unidade desta divisão, denominada “unidade
de reprodução”, é caracterizada pelo tipo, qualidade e quantidade de “efeitos úteis
de aglomeração”, isto é, condições objetivas e subjetivas que diretamente afetam o
processo de reprodução de alguma atividade no espaço. Para cada unidade é
designado um tipo predominante de atividade que deve pagar uma renda aos
proprietários dos imóveis ali localizados. Esta renda é absoluta refere-se, portanto, a
um submercado de uso da terra e surge do excedente gerado na esfera de produção
e/ou circulação de capital e força de trabalho. Dentro de cada submercado, é
possível detectarem-se rendas diferenciais de construtibilidade e de consumo final
(CAMPANÁRIO, 1984, p.12)
Assim, os efeitos uteis de aglomeração proposto por Campanário foram
pensados primeiramente para o centro da nova capital. Este local, determinante para
a construção da infraestrutura, beneficiou somente alguns, os que tinham renda
7

Gerson de Castro Costa chegou em Goiânia em 1936.Foi advogado, jornalista, escritor, exerceu
diversos cargos públicos como deputado estadual, presidente da Assembleia Legislativa do Estado
de Goiás, deputado federal. (PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, p.93, 1985)
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elevada para morar perto do centro administrativo da cidade, a priori os funcionários
públicos. Este método acaba por ser excludente socialmente e altamente rentável
para os que ali possuíam imóveis, trata-se portanto da renda absoluta da terra como
um chamariz para a acumulação do capital e o monopólio da propriedade privada da
terra.
Para tanto, algumas medidas se fizeram urgentes, pois deveriam atender
aos interesses mandatórios de Pedro Ludovico em fazer funcionar a máquina
administrativa em Goiânia e demonstrar aos dissidentes que a cidade era uma
possibilidade real e viável (GONÇALVES, 2002, p. 80). Assim, com a estrutura
urbana definida, fez-se necessária a construção de edifícios para abrigar órgãos
públicos e, com eles, imperiosa foi a construção de casas para o funcionalismo.
Como o interesse primordial de Pedro Ludovico Teixeira era criar
primeiramente o centro administrativo, ele se empenhou em atrair o funcionalismo
público para a nova Capital. E como atrativo, ao contratar a firma Coimbra Bueno e
Pena Chaves LTDA. para assumir a direção geral das obras da nova capital do
estado, estipulou no contrato (MONTEIRO, 1938, p. 159) que as casas do
funcionalismo público deviam possuir uma padrão mínimo, principalmente em
relação ao material a ser empregado na estrutura das residências. Este contrato
determinou desde o tipo de areia, cimento, tijolos ou argamassa que deveriam ser
empregados na construção, o revestimento das escadas internas e externas, o tipo
de ladrilho a ser utilizado no banheiro, bem como a especificação para o tipo de
banheira, bidet, vaso sanitário e pia de ferro esmaltado com pedra mármore. A
cozinha também não ficou de fora, sendo previsto um fogão, com três fócos, para
casa até três dormitórios; com quatro fócos, até cinco dormitórios e cinco fócos para
mais de cinco (MONTEIRO, 1938, p. 166). Um objeto que chama bastante atenção
no contrato é a presença de telefone que deveria ser instalado nas casas.
Portanto, vejamos que as casas nos pareceram bem atrativas para o
funcionário público que optasse por vir morar em Goiânia. Após a definição desta
moradia digna e já com o plano inicial pronto e definido por Armando de Godoy, o
qual havia entregue ao Governo o plano de arruamento e loteamento da Nova
Capital, cabia agora pensar na vendagem de lotes ou terrenos para os novos
moradores, que devido a intensa propaganda em outros centros urbanos, logo se
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interessaram em morar na capital. Criou-se, para o fim, o Departamento de
Propaganda e Venda de Terras que tinha o objetivo primeiro efetuar contratos de
vendas dos lotes de acordo com a planta aprovada pelo Governo (DECRETO nº.
4.739 DE 20 DE JUNHO DE 1934).
No tocante a alínea F, do Decreto nº 3359 de 18 de Maio de 1933, que
propôs a construção de prédios em condições de higiene e de aluguel barato aos
operários, esta alínea ficou em segundo plano. Os novos habitantes de Goiânia,
neste caso os trabalhadores da construção civil, foram chegando e nada
encontravam para a moradia tendo de se arranjar em construções rusticas, de
material sem qualidade, implantadas em locais sem nenhuma infraestrutura urbana.
Além do governo não oferecer locais adequados para moradia, ainda dificultava a
instalação irregular nas margens do Botafogo, por meio de um policiamento
ostensivo no local (DAHER, 2003, p. 226). No mesmo sentido confirma o Sr. Adolfo
Boari: “Porque eu dormia num ranchinho no Lago das Rosas…nós fomos morar lá
mesmo, para trabalhar ali mesmo” (BOARI,1985, p. 23).
Assim, adentramos em outro personagem desta história: os operários. É
sabido que para a construção civil, houve a necessidade de contratação de mão de
obra, a qual Goiás não possuía o suficiente. A opção consistiu em buscar mão de
obra nos grandes centros. Para tanto, foi montado um escritório no Rio de Janeiro e
outro em São Paulo, que recrutavam técnicos e operários. Durante o período de
construção passaram pela Superintendência de Obras mais de quatro mil
trabalhadores, número que aumentava ou decrescia segundo a quantidade de
dinheiro disponível para prosseguimento das obras (BERNARDES, 2009).
Ainda de acordo com Bernardes, a notícia da construção de Goiânia
motivou a saída de trabalhadores das várias localidades em busca de trabalho e de
melhores condições de vida. Realidade diversa da desejada pelos operários.
Vejamos:
Assim era Goiânia em seu início: uma extensa colina, onde não
existia uma única casa para abrigar os que chegavam. O
município de Campinas, em 1920, contava com uma população
de apenas 4.445 habitantes. Já em 1943, segundo estimativas,
a população do município de Campinas, incluindo Goiânia,
apresentava uma população em torno de 18.970 habitantes
(BERNARDES, 2009, p. 41).
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Quando chegaram em terras goianas, nada mais viram, a não ser um
imenso canteiro de obras. A maioria se deparou com vários problemas, entre os
quais a falta de local para a sua moradia e o sonhado trabalho para garantir a
sobrevivência. Na verdade dos fatos, a divulgada cidade moderna não previa um
local planejado para a moradia do trabalhador popular que participava da construção
da cidade. Os operários e os trabalhadores informais improvisavam a sua moradia
que posteriormente foram chamadas de invasões.
Essa discussão se insere na proposta por Carlos (1994) segundo a qual o
trabalho não produz apenas produtos, mercadorias, mas também a si mesmo, o
operário, as relações entre os homens, o mundo. O trabalho como ato
essencialmente humano dá conteúdo à vida e cria a ideia de liberdade. Entretanto, o
processo capitalista fundamentado na contradição capital-trabalho oculta uma
relação de dominação de quem não produz sobre quem produz diretamente.
Portanto, as necessidades do individuo se determinarão a partir das necessidades
do capital. Como o homem só existe como força de trabalho para o capital,
mercadoria, sua subsistência importa como possibilidade de reprodução do capital.
A esse respeito, o líder comunitário Sebastião, morador de uma ocupação
no Setor Universitário em Goiânia, afirmou que a ocupação do Setor Universitário
iniciou-se a partir de 1933; ocorreu com a tolerância do Estado e dos proprietários de
terras, interessados na mão-de-obra barata que garantiria a construção da nova
capital (BARBOSA, CABANNES E MORAES apud MORAES, 2003).
A realidade com que se deparou a maior parte desses recém-chegados,
geralmente não lhes foi favorável, já que os migrantes quase sempre se viam
privados de emprego e de moradia em uma localidade sobre a qual possuíam
poucos conhecimentos, restando-lhes apenas a inserção em nichos pouco
favorecidos da metrópole, como as ocupações, favelas ou invasões sem rede de
água, energia elétrica, saneamento básico e segurança. Ocupando os piores
espaços urbanos da cidade, essa população pobre, seja migrante ou não, está
cotidianamente às voltas com a ameaça do desemprego, recorrendo a subempregos
diversos visando a sua sobrevivência na metrópole (MATTOS, 2008, p. 22).
Vejamos que esta realidade vivida pela maioria foi bastante dura vez que
a modernidade é entendida em contraposição à tradição, como “ambiente que
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promete aventura, poder, alegria, crescimento, autotransformação e transformação
das coisas em redor”, mas que também “ameaça destruir tudo o que temos, tudo o
que sabemos, tudo o que somos” (Berman, 1986, p. 15 apud Maciel, 1997, p. 55).
Observemos que neste caso a ideologia do progresso legitima o
processo de transformação da modernidade que é regido pela lógica do capital, se
por um lado tanto a utopia quanto a ideologia carregam potenciais integradores e
mobilizadores, a utopia é subversiva e transformadora, mas a ideologia é,
geralmente, legitimadora da ordem (MACIEL, 1997, p. 60).
Lefebvre (2008) acrescenta a vivencia do urbano, algumas distinções
de topias:
Pode-se propor a distinção de topias nesse espaço: isotopias
(espaços homólogos, tendo funções ou estruturas análogas);
heterotopias (espaços contrastantes, jogos de forças
repulsivas, as vezes consideráveis, e de tensões,
frequentemente extremas) e utopias (lugares do alhures e do
que não tem lugar, especialmente o saber e o poder, ao
mesmo tempo presente e ausentes, notadamente na
monumentalidade). (LEFEBVRE, 2008. P. 87)

Desta feita, mesmo existindo boas perspectivas de progresso, a década
de 1930 é marcada por algumas contradições, principalmente pelo descaso
habitacional aos operários e outros moradores. Notamos que somente apadrinhados
conseguiam um espaço para moradia em Campinas, vez que Goiânia era um
completo vazio. O depoimento da senhora Cerise Pinto Carramaschi, que chegou
em Goiânia em 1936, relata a dificuldade em conseguir uma moradia:
Quando nós chegamos aqui, fomos para Campinas, pois
Goiânia não oferecia o mínimo de conforto, não havia casa
para morarmos. Ficamos, então, em uma pensão que era do
pai do Zoroastro Artiaga. Ali nós ficamos uns dias até meu pai
conseguir uma casa. A primeira que moramos foi na rua Pires
do Rio, uma casa muito ruim, composta de uma sala dividida
com tábuas e uma cozinha grande, para acomodar onze
pessoas (CARRAMASCHI,1985, p. 66).

Situação semelhante era a do comerciante que chegou na cidade em
1939, Sr. Pedro Ponchet Meireles:
Quando eu cheguei aqui, em 39, eu fiquei alojado na casa de
uma pessoa que conheci no Piauí, ele ficou comigo e com a
patroa, na casa dele uns três meses, porque eu não podia
alugar casa e nem tinha com o que comprar cama, nem
utensílios de cozinha, nada (MEIRELES,1985, p. 147).
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É sabido que o problema da habitação já estava em voga e era
discutido há décadas por diversos estudiosos, inclusive tendo sido proposta várias
soluções. A explicação para a preocupação com o tema está na compreensão do
papel preponderante da casa sobre o conjunto da evolução humana e que da
solução de tal questão dependem, em grande parte, a saúde e o bem estar da nossa
espécie, cuja maioria ainda não dispõe de abrigo conveniente, achando-se sob tal
aspecto em condições precárias. Portanto Pedro Ludovico Teixeira não podia alegar
ignorância ou desconhecimento sobre o assunto já que, a época, era bem
assessorado por diversos especialistas e especialmente por Armando de Godoy que
em sua obra “A urbs e seus problemas”, no artigo “A questão social das pequenas
habitações no Rio”, publicado em 1925, dispõe:
Para melhorar as condições de vida da população pobre, para
lhe diminuir o estado de desânimo e de abatimento em que
vive, para lhe dar outro vigor físico, para lhe elevar a moral e,
portanto, para influir em sua saúde, é preciso antes de tudo
fazer o que fôr possível para que cada pequena família possa
ter e construir o seu lar.
[…]
Enquanto não se facilitar a construção das pequenas
habitações, não se resolverá o problema do alojamento
confortavel para a maioria de nossa população, nem se fará
desaparecer o aspecto miserável, degradante e doloroso…
(GODOY,1943, p. 159).

No início da implementação do projeto de Goiânia, já se pode perceber
diferenciação social no tocante à habitação. Para mão de obra menos qualificada
foram construídos ranchos de capim, enquanto para os mais qualificados
construíram-se casas de madeiras. Entre os últimos, estavam os trabalhadores –
pedreiros, mestres de obra e estrangeiros (BERNARDES, 2009).
E, mesmo com a criação do Departamento de Propaganda e Venda de
Terras que possibilitava a compra de lotes, o salário dos trabalhadores era
extremamente baixo. Fato relatado por Jerônimo Coimbra Bueno - sócio da
construtora Coimbra Bueno e Pena Chaves Ltda. – que à época respondia pela
chefia da Superintendência de Obras 8 e futuro interventor de Goiás: “contratar todo o
8

Em 29 de novembro 1934, o então interventor Pedro Ludovico Teixeira assinou o despacho que
contrata a firma Coimbra Bueno e Pena Chaves LTD, para assumir a direção geral das obras da nova
capital do Estado, em construção. Segue teor do despacho: “Na proposta apresentada pelo Sr.
Jeronimo Coimbra Bueno, sócio-gerente da firma Coimbra Bueno e Pena Chaves LTD, com sede no
Rio de Janeiro, para assumir pessoalmente a direção geral das Obras da Nova Capital: Concordo
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nosso pessoal nos grandes centros, isto resultou numa séria dificuldade para nós,
porque: primeiro não podíamos dar uma remuneração mais elevada que a usual em
São Paulo ou no Rio […] as dificuldades de viagem, de alojamento de pessoal”
(BERNARDES, 2009). Ainda, de acordo com Bernardes e segundo testemunho dos
trabalhadores, estes ficavam até sete meses sem receber.
O ofício nº. 2.717, de 16 de setembro de 1937, expedido pela diretoria
geral da Fazenda, dirigido ao Superintendente Geral das Obras de Goiânia relata
que havia 17 folhas de pagamento de trabalhadores, paralisadas por falta de
numerário:
Estando esta diretoria com dezessete relações de pagamento a
trabalhadores das obras de Goiânia, a liquidar, paralisadas por
falta de numerário suficiente e, como tal fito vem de certo modo
transformar a normalidade do serviço deste Gabinete, solicito
de V. Excia. a fineza de sustar a remessa de novas relações
até a liquidação final das que aqui se encontram, aguardando,
para isso, comunicação que na oportunidade lhe farei.
Outrossim, rogo-lhe, ainda, estabelecer a praxe de não fazer
descer nenhuma relação de pagamento sem a precedente
esteja totalmente paga, excetuando-se, todavia, os
pagamentos de carater excepcional com ordem desta chefia ou
ordem superior (ALVARES, 1942, p.64-65).

Um relatório expedido em 24 de agosto de 1937, pelo Chefe da Seção
de Construções, alinha uma série de consequências devido a falta quase absoluta
de numerário. Relata, entre outros, o atraso de pagamento de salários por seis
meses, ocasionando a saída de grande parte dos operários, e impede que sejam
obtidos outros para substituição. Alerta sobre a impossibilidade de atender
necessidades urgentes de operários, rescindir contratos, despedir operários,
conceder férias, etc. Expõe, ainda, que era obrigado a fazer “vista grossa”, devido as
restrições

administrativas,

tais

como:

saída

de

operários

para

trabalhar

temporariamente em obras particulares, pouco desenvolvimento no serviço de
determinados oficiais, faltas continuadas.
Neste ponto, alertamos para o fato do descumprimento do decreto
3359 que em seu artigo 4ª que previa a construção de prédios em condições de
higiene e de aluguel barato aos operários. Além disto, visível era a angustia dos
operários diante da ilegalidade e dos recorrentes atrasos no pagamento dos

com a presente proposta, que aceito. A Diretoria Geral da Fazenda, para lavrar a devida minuta de
contrato.” (MONTEIRO, 1938)
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salários, que neste período era regulado em 4 contos por dia, conforme apresenta
Campos:
Em 23 de dezembro de 1930, o Governo federal altera a
legislação trabalhista, por meio do Decreto n. 411. A nova
legislação apresenta algumas inovações: estabelece o salario
mínimo e permite que o trabalhador tenha as anotações
(caderneta) das suas contas, retirando assim do patrão o
controle total do trabalhador. Apesar dessas conquistas, os
camaradas vivem na miséria. Com salários mínimos de 4$
contos por dia, famílias compostas de dez pessoas dão apenas
a ilusão de que se alimentam e vestem. (CAMPOS, 2004, p.
15).

Diante dos acontecimentos e, principalmente diante dos atrasos nos
pagamentos, foi criado, segundo noticiou o “Correio Oficial” de 14 de maio de 1937,
a Cantina do Estado e, para administrá-la o Governo contratou Oscar Sabino de
Freitas. Esta Cantina era uma cooperativa que visava abastecer os operários com
alimentação e vestuário, porém veremos que essa ideia agravou a vida dos
trabalhadores.
Com a ciência do Governo, a Superintendência das Obras passou a
expedir vales, que eram denominados autorizações de pagamentos. Com elas, os
trabalhadores se abasteciam de gêneros alimentícios e artigos de vestuário, nos
armazéns e estabelecimentos existentes. Entretanto, esses vales logo se
depreciaram, devido a demora em ser resgatados, e daí, os comerciantes passaram
a recebê-los com desconto de 20, 30 e até 40%. Algum tempo depois, a Cantina se
extinguiu devido a falta de pagamento por parte do Estado. (ALVARES, 1942)
Claro que esta atitude de total permissão da visível prática de
agiotagem revela o caráter explorador e mascarado da opressão vil sobre os
trabalhadores. Maciel (1997) é claro sobre o estilo governamental de supremacia e
subordinação que o Estado envolvia os operários:
Com uma perspectiva autoritária e instrumentalizadora da
razão o Estado tornava-se o ser moderno por excelência,
sujeito de si e do mundo, mascarando as relações sociais que
o sustentavam e sua identidade de classe. Além de viabilizar o
desenvolvimento de uma relação tipicamente parternalista e
assistencialista
com
os
trabalhadores
e
clientelista/patrimonialistas com “os donos do poder”,
reproduziram-se na esfera estadual a subordinação política e
social dos trabalhadores – agora crescentemente urbanos e
submetidos a uma relação capitalista pela via de mão dupla da
repressão e do favor – e as alianças políticas dominantes.
(MACIEL, 1997, p. 73)
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Esta prática perversa de pura agiotagem institucionalizada é relatada
pelo senhor Adolfo Boari que ao ser indagado se os operários vendiam o seu próprio
salario e quem comprava, responde:
Era um comerciante, um tal de Oscar Sabino. Quando a
administração atrasava o pagamento eles vendiam seu salario.
Ele comprava e descontava 20,30 e 40%. Mas quando ele
pagava a ordem, ele recebia na hora. Fez uma fortuna com
isto.(…) O operário tinha que declarar que tinha haver e
vendeu. Os operários passavam procuração para quem
comprava. Aí, ele descontava até 40%. Uns mais, outros
menos, conforme. O Oscar Sabino não deixava escapar não.
De 20% ele pegava também. Assim diziam os outros. Na
procuração tinha que dar o total lá na prefeitura. Se tirasse
facilitava. Ele chegava lá com procuração, o dinheiro saia na
hora. E dos operários não saía nunca (BOARI, 1985, p.21).

Com a devida relevância, o operário da construção civil foi o elemento
humano fundamental para a concretização das obras e a inauguração das cidades
em tempo hábil. Devemos lembrar também a participação dos trabalhadores do
setor informal que sustentavam o pequeno comércio e serviços e que deram vida
social ao entorno dos canteiros de obras (MORAES, 2003).
A princípio, cabe ressaltar que a chegada do operariado nos principais
centros urbanos brasileiros resultou na mudança do perfil da sociedade, e assim,
criou-se novas características no espaço urbano, é o que afirma Rolnik (1994):
Periferias, subúrbios, distritos industriais, estradas e vias
expressas recobrem e absorvem zonas agrícolas num
movimento incessante de urbanização. No limite, este
movimento tende a devorar todo o espaço, transformando em
urbana a sociedade como um todo (ROLNIK, 1994, p. 12).

São estas mudanças no perfil da sociedade que nos fazem pensar
sobre a importância das cidades enquanto espaço de integração social. Segundo
Moyses:
A cidade, desde a antiguidade até os dias de hoje, é um
espaço privilegiado, não so pela sua diversidade produtiva,
mas também, e principalmente pela interação política e social
que nela se realiza (MOYSES, 2001, p. 38).

Restou comprovado que apesar de existir um decreto que pensasse na
habitação para o trabalhador, não houve, efetivamente, a estruturação de uma
estratégia para enfrentar o contingente de pessoas que chegavam para ajudar na
construção da moderna cidade. Neste primeiro momento, o da construção de
Goiânia, não existiu um órgão responsável por implementar uma política habitacional
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a estes novos moradores que tiveram como provável motivação para migrar a
sobrevivência básica, a busca pela elevação social, ou seja, a procura por uma
melhor condição de vida, melhores empregos, moradia. Muito pelo contrário,
depararam-se com a criação de um urbano que teve o meio ambiente tomado pelo
capitalismo que se desenvolveu com uma logica de dominação absoluta.
No tocante a habitação ou um pedaço de terra para o sonho da
moradia, estas restaram bastantes comprometidas, pois as terras da nova Capital já
tinham destino certo: seriam dividida entre o privado e o público, fato que foi
consagrado pela alínea G, do Decreto 3359/1933, que tratou da desapropriação dos
terrenos de particulares para a edificação da nova Capital. Pois bem, não se
encontra, na literatura pertinente, quaisquer desapropriações por parte do Estado no
período de 1933 a 1942, diferentemente houve compras, permutas e doações.
Pelo exposto, percebemos que o Interventor aparece no inicio da
década de 1930, propõe a mudança da capital do Estado e rapidamente utiliza-se de
decretos para fincar a ideia, não mede esforços de seu relacionamento pessoal e
político no âmbito federal, estadual e municipal para que seu objetivo seja
alcançado. Agrega seguidores, por hora fazendeiros, políticos, comerciantes e
homens letrados. Por meio de decreto levanta o dinheiro inicial e segue as
orientações de Armando de Godoy no tocante a local e desapropriação de terras,
tratados na alínea G, do Decreto 3359/1933, merecem um destaque especial no
subtópico seguinte.
1.2 As terras para Goiânia
Remontando a origem da propriedade privada goiana, nos remetemos as
primeiras sesmarias coloniais. Estas surgiram em Goiás durante o tempo em que o
estado pertencia à capitania de São Paulo e era administrado por ela no período de
1722 a 1748. As doações de terras eram generosas, tendo um caráter de
reconhecimento pelas conquistas de índios e de recompensas pelos enormes custos
das expedições. As sesmarias, autorizadas pelos governadores aos capitães-mores,
chefes de expedições, tinham um caráter extra-econômico e sua posse conferia
status e prestígio social (MORAES, 2003).
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Rosa Luxemburgo trata este reconhecimento ou conquista, explicitada
acima, como forma de combate a economia natural:
Se a violência da luta contra o feudalismo europeu se
manifesta sob forma de revolução (as revoluções burguesas
dos séculos XVII, XVIII e XIX, nela se incluem, em última
análise), nos países não europeus o mesmo acontece na luta
contra as formas sociais mais primitivas, e essa luta assume a
forma de uma política colonial (LUXEMBURGO, 1985, p. 254).

A autora acrescenta que os objetivos econômicos que o capitalismo
persegue em sua luta contra as sociedades de economia natural são: apossar-se
diretamente das principais fontes de forças produtivas, tais como terras, caça das
florestas virgens, minérios, pedras preciosas e metais, produtos vegetais exóticos,
etc; liberar força de trabalho e submetê-la ao capital, para o trabalho; introduzir a
economia mercantil e, separar a agricultura do artesanato.
Já Lefebvre (2008) acrescenta que ainda há, no interior do capitalismo,
persistência de relações sociais pré-capitalistas arraigadas à propriedade privada do
solo; houve, ainda há integração dessas relações pré-capitalistas ao capitalismo,
sempre pela captura da propriedade privada do solo como meio e base.
No caso específico de Goiás, Bertran (1988) relata que as terras tinham
pouco valor e expõe que os objetivos econômicos eram os mesmo assinalados por
Luxemburgo:
O que sempre valeu foi a substância da propriedade fundiária,
muito bem descrita nos velhos inventários: os engenhos de
madeira, de tração animal e humana, a casa de moradia com
suas senzalas e currais, o gado existente as tropas cavalares,
as roças de mantimentos e os móveis e utensílios: roupas,
cadeiras, mesas, tachos, arremates, caçambas de montar, um
ou outro lampadário de prata, o carroção de bois. E o principal
legado: os escravos, sobre os quais havia minuciosa descrição
de destinos nos inventários: uns – geralmente os mais velhos e
os filhos adulterinos – declarados livres pelo senhor e os
demais assignados a diversos filhos (BERTRAN apud
MORAES, 2003, p.45).

Nota-se que as doações de terras por sesmarias no período colonial
propiciou a formação de grandes latifúndios e a concentração de propriedades nas
mãos de poucas ou uma só família. Assim, a posse da terra tornava-se um negócio
lucrativo e, com a abolição da sesmaria em 1822, o Estado perde o controle da
situação fundiária, tornando a posse e a ocupação como o sistema fundiário a
vigorar até a promulgação da Lei de Terras de 1850.
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Com a República e a passagem das terras devolutas para o domínio dos
estados, agudizou-se ainda mais o efeito perverso da Lei de 1850. Este efeito
perverso é explicado por Borges que alerta sobre a exclusão do trabalhador ao
direito a terra:
A Lei de terras, além de transformar os terrenos públicos
ocupados em domínios privados, manteve, entre outros
privilégios, a propriedade da terra isenta do imposto territorial.
A natureza política da referida lei era clara: privilegiava os
grandes proprietários e excluía os trabalhadores do direito a
terra. Assim, ao cercear o acesso a propriedade da terra por
parte de quem nela trabalha, a legislação garantia ao
fazendeiro não só o controle dos meios de produção, mas
também o domínio da força de trabalho no campo (BORGES,
2000, p.127).

O período conta, ainda, com o agravante de que foram pouquíssimas as
iniciativas no sentido do estabelecimento de uma política de colonização ou
assentamento que minimamente contrabalançasse a proliferação dos latifúndios
improdutivos. Protegidos pela aplicação da cláusula que garantia as posses (cultura
efetiva e morada habitual), multiplicaram-se os “grilos” e as posses irregulares e
continuou o processo de passagem das terras devolutas 9 para o domínio privado
sem controle dos poderes públicos e sem que estes manifestassem grande
preocupação com o uso antissocial das terras apropriadas. (SECRETO, SILVA,
1999, p. 124)
As autoras, ainda, complementam que acompanhando a investida pelos
sertões, o Estado mais uma vez modificou a legislação de terras visando beneficiar
os posseiros. A lei n. 1.844, de 27 de dezembro de 1921, promulgada no governo de
Epitácio Pessoa, e regulamentada em agosto de 1922, veio novamente legalizar a
situação dos posseiros irregulares. Em síntese, legalizava todas as posses
efetuadas entre 1895 (data da última legalização de posses) até 1921. Por este
motivo ficou conhecida como “jubileu do grileiro”. A lei de 1921 autorizou, também, a
concessão gratuita de terras devolutas em flagrante contradição com o princípio
básico da lei de 1850 que baseava-se na posse e tornavam-se propriedade privada.
9

A Lei Imperial nº. 601/1850, no seu art. 3º, dá o seguinte conceito de terras devolutas: as que não se
acharem aplicadas a algum uso público nacional, provincial ou municipal (§ 1º); as que não se
acharem no domínio particular por qualquer título legítimo, nem forem havidas por sesmarias e outras
concessões do Governo Geral ou Provincial, não incursas em comisso por falta do cumprimento das
condições de medição, confirmação e cultura (§ 2º); as que não se acharem dadas por sesmarias, ou
outras concessões do Governo, que, apesar de incursas em comisso, forem revalidadas por esta Lei
(§ 3º); as que não se acharem ocupadas por posses, que, apesar de não se fundarem em título legal,
forem legitimadas por esta Lei (§ 4º).
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Neste diapasão, início da década de 1930, a propriedade privada em
Goiás contava com cenário completamente delimitado. Cada parcela de terra já era
de propriedade do Estado ou da iniciativa privada que se apropriou integralmente do
espaço de Goiânia. Diante do contexto mudancista, surge a necessidade de se
ocupar essas terras com a nova cidade e, para tal fim Pedro Ludovico Teixeira
recebe a delimitação da área para a futura capital das mãos de Armando de Godoy
que dispõe:
Quanto a área a ser desapropriada para a cidade e as reservas
necessárias a sua futura expansão e a pequena agricultura,
julgo ser suficiente a contida em um raio igual a quatro
quilômetros, tendo para centro o local em que se encontra a
estaca zero, isto é, o ponto de onde foi iniciado o levantamento
da planta pelo engenheiro Argente. É indispensável que se
adotem para limites da área a ser desapropriada talwegs ou
linhas de cumiada muito embora isso importe em se exceder
um pouco para mais ou menos a circunferência do circulo
acima indicado.
Urge, outrossim, que as bacias dos riachos escolhidos para
abastecer de agua a futura capital sejam desapropriadas até as
nascentes (GODOY,1943, p. 229).

Visualizando a área de desapropriação indicada por Godoy na figura 1,
temos o Rio Meia Ponte banhando a cidade na região Norte (acima no mapa), os
córregos Palmito, Botafogo (a direita do mapa), dando vazão principalmente a região
leste e, os córregos Anicuns, Areão e Capim Puba perpassando as regiões oeste e
sul, todos eles afluentes do Rio Meia Ponte.
Figura 1 – Apresentação dos rios e córregos de Goiânia 10

10

Fonte modificada pela autora. Original: Circunscrição Cartorária de Goiânia. Disponível em:
http://www.goiania.go.gov.br/shtml/seplam/dados/mapas.shtml
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No traçado proposto por Atílio, figura 2, é demonstrado o respeito à
topografia, a preocupação com a configuração do terreno, o tráfego, o zoneamento e
o loteamento da cidade. A definição do perímetro e limites da cidade tiveram como
linhas divisórias o Rio Meia Ponte e os córregos que banham a cidade. (JORDÃO,
2013, p. 64)
Figura 2 – Esboço do projeto de Goiânia – Atílio Corrêa Lima (1933)

Fonte: Arquitetura e Urbanismo, ano 2, jan/fev. 1937, apud Manso (2001)

Para Jordão (2013), Godoy respeitou as ideias iniciais do projeto adotado
por Atílio, já parcialmente implantado. Eram pontos de convergência entre os dois
urbanistas a proteção e conservação das encostas e nascentes e a preocupação
com a possiblidade de descaracterização das diretrizes iniciais de crescimento da
cidade. A autora complementa que Atílio considera, ainda, o detalhamento do
sistema de abastecimento de água, aproveitando inicialmente os córregos Botafogo
e Capim Puba, o tratamento bacteriológico ou químico do esgoto antes de ser
lançado em algum ponto do Rio Meia Ponte e indica forma de coleta e tratamento de
lixo.
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É claro que tanto o engenheiro quanto o arquiteto, ao refletir na questão
hidrográfica da cidade, já pensavam na qualidade de vida das pessoas e tinham a
preocupação da especulação imobiliária nas regiões verdes e aquíferas do
município, fato que hoje exerce bastante influência na valorização da atividade
especulatória.
Por conseguinte, houve variadas transações que tinham o mesmo objetivo
de tornar pública a região situada entre o Rio Meia Ponte e os córregos Anicuns,
Palmito, Botafogo, Areão e Capim Puba. Objetivava-se, com isto, formar o núcleo
inicial da capital e vender os lotes urbanos a particulares que seria, posteriormente,
regularizado pelo Decreto 4739/1934 que criou o Departamento de Propaganda e
Venda de Terras, cujo o desígnio era angariar fundos para a fundação estrutural de
Goiânia.
Estas ditas transações foram compreendidas em doação, venda e
permuta, de início temos as primeiras escrituras lavradas no cartório de Campinas Comarca de Bela Vista - das quais subtraímos as informações referentes a medida
de terra e valores dos contratos.
A primeira doação de terras foi feita por Andrelino de Moráis e sua esposa
Barbara de Sousa Moráis que doaram 50 alqueires, compromissaram a permutar 76
alqueires e venderam 40 alqueires ao estado. O valor do alqueire para venda foi de
200 mil réis. Estas terras ficavam situadas entre o “Bota-fogo” e “Capim Puba”
(MONTEIRO, 1938, p. 96).
Em uma segunda escritura, os senhores Otavio Tavares de Moráis e
esposa, Urias Alves Magalhaes e esposa, e Maria Alves Magalhães doaram, juntos,
o total de 50 alqueires avaliados em 5:000$000 (MONTEIRO,1938, p. 97).
Vale lembrar que todas as terras adquiridas pelo Estado, para a formação
da capital tinha como ponto principal estabelecer o centro urbano, político e
administrativo da cidade. Era de se prever, portanto, a supervalorização dos terrenos
próximos ao centro de Goiânia e, consequentemente, perto de todo o aparato a ser
construído pelo Estado. Desta forma, os negócios feitos para a constituição do
patrimônio territorial de Goiânia favoreceram, em diferentes graus, os proprietários
de terras envolvidos. Nos casos de doação, doava-se apenas parte da propriedade,

44

o que permitiria intensa valorização do restante da gleba junto ao novo centro
urbano.
Como exemplo do referido, transcrevemos parte da escritura publica de
compromisso celebrado entre o Estado de Goiás e Andrelino de Moráis e sua
esposa que demonstra as permutas dentro da região escolhida para a nova Capital,
Botafogo e Capim Puba, e resguarda 2 alqueires para a utilização dos familiares dos
doadores:
SEGUNDO: Que das terras que possuem dentro da área onde
será localizada a futura Capital, além dos cincoenta alqueires
que doam, se obrigam mais a permutar, recebendo terras
anexas a sua propriedade, até setenta e seis alqueires, para o
fim unico e exclusivo de quem houver deles na permuta fazer
doação para a formação do perímetro da referida Capital;
TERCEIRO: Que se obrigam mais a vender de trinta a quarenta
alqueires de campos, a duzentos mil reis o alqueire e ainda
para o mesmo fim; QUARTO: Que caso saiam dentro dos seus
terrenos mais de cincoenta alqueires que se obrigam a doar,
setenta e seis que se obrigam a permutar e trinta ou quarenta
alqueires que se obrigam a vender, obrigam-se mais a
permutar com Urias Alves Magalhaes e sua mulher, Otavio
Tavares de Moráis e sua mulher e Georgeta Revalina Duarte, o
restante do terreno; QUINTO: Que todos esses compromissos
só terão efeito se os terrenos em apreço foram os que ficam
situados entre “Bota-fogo” e “Capim-Puba; SEXTO: Que além
de tudo farão ainda doação de mais dois alqueires de campos,
também dentro do perímetro da Nova capital, para o fim de
serem utilisados pela família dos doadores, e para a construção
de uma catedral e do Palacio do Bispo ou cousa que o valha.
G.N (MONTEIRO,1938, p.96)

Tem-se assim, já no início da construção da cidade, a relação entre
investimentos públicos e retorno privado: o Estado adquiriu o que pode e propiciou
aos proprietários privados lucrarem com os investimentos públicos que foram feitos
para a construção da nova cidade, pois o que doaram ou venderam em “hares e
hectares” passaria, em curto prazo, a ser avaliado em metros quadrados. (MOTA,
2004, p. 30). Temos aqui, portanto, a questão da permuta para valorização de terras,
conforme será melhor detalhado adiante.
Esta valorização pode ser vista pelo depoimento do Sr. Gerson de Castro
Costa que relata que um lote na região central de Goiânia, passa a custar 100 mil
réis:
Um dia, ao sair de casa, de manhã, rumo à redação da “Folha
de Goiás”, de que era diretor, um cidadão de trajes modestos,
de cor trigueira, me interpelou: - Moço, eu ganhei este lote e

45
arranjei esses tijolos, mas não vou dar conta de construir a
casa. O senhor poderia me comprar os tijolos e eu lhe passaria
os direitos do lote – e apontou o lote, quase na esquina da 3
com a 7, próximo ao Grande Hotel. (…) – Basta o senhor me
dar cem mil réis, para eu voltar pra minha terra, e eu entrego
tudo ao senhor. (…) Assim era Goiânia dos primeiros tempos.
Tanto que muitas fortunas se formaram a partir de então,
porque a valorização imobiliária não tardou tanto (COSTA,
1985, p.97).

Segundo Daher as terras de propriedade pública, no município de
Goiânia, estavam situadas no perímetro urbano, exceto os Setores Campinas e
Coimbra. As áreas situadas no perímetro suburbano também eram de propriedade
pública, exceto as áreas onde hoje estão os Setores Jardim Goiás, Criméia Leste e
Oeste, alguns bairros próximos a Campinas, Setor Bueno e pequenos bairros
próximos. As áreas rurais não foram desapropriadas e continuaram nas mãos dos
proprietários particulares (DAHER,2003, p.215).
Oliveira lida com a propriedade particular através da terra-mercadoria:
Essas são, pois, as formas de renda capitalista da terra que
podem ser auferidas gradativamente pelo proprietário da terra,
se a terra estiver sendo utilizada; ou de uma vez só, quando a
terra é vendida. Isso porque, no modo capitalista de produção,
o solo, a terra, embora não tenha valor, tem um preço. E a
compra de uma porção do globo terrestre dá ao proprietário o
direito de cobrar da sociedade em geral a renda da terra que
ela pode vir a dar. Ou seja, o proprietário, ao comprar a terra,
compra renda capitalizada da terra. (OLIVEIRA,1986, p. 76)

In loco, Godoy narra a Pedro Ludovico a preocupação com a iniciativa
privada e diz que a valorização dos lotes, a sua ocupação racional, bem como a
beleza do conjunto resultam de uma série de obrigações que se impõem no ato da
venda dos terrenos. Quando a entregam a iniciativa particular, a preocupação
exclusiva é, em geral, de lucros.
Muitos urbanistas perceberam, na virada do século XX, que o valor das
indenizações das propriedades fundiárias, calculadas após o término dos trabalhos
de urbanização, beneficiavam indevidamente os proprietários que nada haviam
contribuído com o custo das obras públicas implantadas, mas tiveram suas terras
valorizadas. (DAHER,2003, p. 105)
Outro fator importante para a economia da cidade e que reduziria os
custos da produção, da distribuição e do consumo de bens era que a terra não fosse
sujeita a especulação, eis que seria de propriedade da municipalidade. Fato distinto
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em Goiânia, pois como as propriedades são, na grande maioria, privadas, o lucro
proveniente do uso do solo fica nas mãos de particulares. (DAHER, 2003, p. 143)
Vejamos que as transações dos terrenos beneficiaram os fazendeiros
devido a proximidade de suas terras ao centro administrativo, isto é, na parte mais
nobre da nova cidade. Lembramos, também, o caso dos irmãos Abelardo e Jeronimo
Coimbra Bueno, engenheiros proprietários da Coimbra Bueno & Cia Ltd., empresa
contratada incialmente para a execução das obras e, num segundo momento, apos
a demissão de Attílio Correa Lima em abril de 1935, para a finalização do plano da
cidade foi lhes oferecido terrenos como forma de pagamento.
Sobre a demissão de Attílio Correa Lima, Diniz aponta pelo desgosto do
arquiteto frente suas obras:
Para Corrêa Lima, a situação ficou insuportável a partir das
interferências que os Coimbra Bueno ameaçaram realizar com
a contratação de uma comissão para avaliar os planos em
execução. Dessa forma, pesara, na decisão de romper com os
contratos as despesas não reembolsáveis de viagens até seu
escritório no Rio de Janeiro, o desconforto das longas viagens,
a pressão da sua esposa D. Olga e talvez o fator mais
determinante, o desrespeito ao trabalho que Attílio C. Lima, em
curso na nova capital(DINIZ,2007,p. 188).

A autora ressalta que as vantagens aos jovens engenheiros Coimbra
Bueno foram maiores que as cedidas a Correa Lima. A remuneração pelos serviços
prestados pela empresa correspondia a 12% do valor das obras executadas, pagos
da seguinte forma: 7% em dinheiro e 5% em terrenos na nova cidade. (MONTEIRO,
1938, p.148-151). Estes terrenos só seriam entregues apos a finalização das obras,
mas os proprietários da empresa poderiam, antes, reservar os lotes que fossem do
seu interesse e, caso estes ultrapassassem o valor pré-determinado, deveriam
compra-los do estado, fato que indica privilégios no processo de apropriação das
terras urbanas. A retenção de terras faz-se presente durante todo o processo de
urbanização da cidade.
Fato interessante escrito por Moraes (2003) foi que a firma Coimbra
Bueno & Cia. LTDA era de propriedade dos irmãos Jerônimo Coimbra Bueno e
Abelardo Coimbra Bueno, ambos engenheiros civis, filhos do fazendeiro Cel.
Orozimbo Souza Bueno e de D. Umbelina Coimbra Bueno. Ambos eram sócios
proprietários da Companhia Autoaviação Sul-Goiânia, que tinha como acionista D.
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Gercina Borges Teixeira, esposa de Pedro Ludovico Teixeira. Este fato nos leva a
crer que a política clientelista de Pedro Ludovico acontecia de forma aberta e vista a
olhos nus, privilegiando seus próprios pares. Esta dita política clientelista é uma forte
marca do processo político goiano, principalmente quando se volta a olhar para os
aparelhos locais do Estado.
Daher (2009) enfoca que o projeto de Goiânia não foi implantado segundo
as ideias de seus criadores em razão da disputa pela urbanização de seu espaço.
Essa disputa ocorre entre os agentes sociais envolvidos no processo, a partir do
momento em que deixa de ser controlado por um governo autoritário, imune às
pressões externas. Do ponto de vista econômico, se o governo futuramente
necessitasse de área para expansão da cidade, essa estaria bastante valorizada,
onerando os cofres públicos, haja vista que as áreas rurais não foram
desapropriadas ficando retida nas mãos dos fazendeiros.
Lefebvre (2008) antecipa esta citação relatando que a urbanização
generalizada não apenas generalizou a especulação dita imobiliária, ela não apenas
acompanhou a comercialização do espaço: ao invés da superação da relação
cidade-campo, ela acarretou um magma, um caos nos quais a cidade e o campo se
misturam confusamente. O que se percebe, portanto, é justamente a conquista do
espaço terrestre, mas a partir da propriedade do solo.
Esta retenção é apresentada por Campanário:
É claro que o processo de retenção-especulação é uma
caracterização que pode adquirir muitas formas e tomar vários
anos. Contudo, o resultado é essencialmente o mesmo em todo
lugar: a valorização da terra através da incorporação de efeitos
úteis de aglomeração pelo dinamismo da economia
metropolitana. (CAMPANÁRIO,1984, p. 15)

Gonçalves (2010) complementa que essas áreas reservadas possuem
entre seus objetivos: a especulação imobiliária, o acumulo de riqueza e a
manutenção do status social vinculado a propriedade da terra. A autora, ao estudar
a cidade de Araraquara-SP, propõe uma discussão muito parecida com o urbano
goianiense, pois alerta que esse tipo de conduta poderá levar o desaquecimento da
economia local, visto que muitas dessas áreas loteadas e não ocupadas, terão que
esperar décadas, para que voltem a cena do interesse imobiliário; mesmo assim
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parte dos seus objetivos eram atingidos só com a retenção, mesmo sem
comercialização.
Atinamos que por meio de um decreto simples, o interventor monta os
ideais básicos para a construção de Goiânia e institui a valorização e a retenção da
propriedade privada quando deixa de seguir o planejado por Godoy e não
desapropria áreas para o futuro crescimento urbano. O Decreto 3359/33 acelera a
estruturação de Goiânia e vem repleto de incoerência conforme o exposto,
demonstrando a política clientelista de Pedro Ludovico, o descaso com a habitação
aos operários e a especulação imobiliária. Tudo isto promove, ainda no início da
nova Capital, o descompasso da política urbana, acarretando mazelas como a
retenção de terras nas mãos de proprietários privados, o déficit de moradias e a
desigualdade social.
1.2.1 Os donos das terras e suas fazendas
As terras especificadas para a edificação de Goiânia eram compreendidas
pelas fazendas Crímeia, Vaca Brava e Botafogo, conforme o mapa fundiário
encontrado na obra de Daher (2003). Apesar de Daher citar essas três fazendas,
podemos acrescentar a Fazenda Caveiras (região oeste) e a Fazenda Macambira
(região sudoeste). Vejamos a figura 3:
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Figura 3 – Localização das fazendas em Goiânia

Fonte: Daher (2003). Figura modificada pela autora.

Podemos, assim, definir quem eram os donos das terras de Goiânia. No
tocante a fazenda Criméia, antiga fazenda Barra, os possuidores eram Otávio
Tavares de Morais e sua esposa Maria Alves de Melo, Urias Alves Magalhães e sua
esposa Candida Tavares de Morais e Maria Alves de Magalhaes. Consta em
escritura que a fazenda foi recebida de herança de Francisco Alves de Araujo, pai
dos Alves e sogro de Tavares, conforme os registros formais de partilha. Ao todo
esta família doou para o Estado 50 alqueires de terras compreendidos entre o
córrego Capim puba e Botafogo.
Em relação a Fazenda Botafogo, esta pertencia a Andrelino de Morais e
sua esposa Barbara de Sousa Morais que doaram 50 alqueires, se obrigaram a
permutar mais 76 alqueires, vender de 30 a 40 alqueires e, caso saia de seus
terrenos mais que o estabelecido, obrigam-se a permutar com Urias Alves de
Magalhães e sua esposa, com Otavio Tavares de Morais e sua esposa e com
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Georgeta Revalina Duarte (Fazenda Vaca Brava), o restante do terreno. Na
oportunidade reservaram 2 alqueires, dentro do perímetro da nova capital, para
serem utilizados pela família dos doadores (MONTEIRO,1938, p. 96).
A fazenda Santo Antonio, localizada abaixo da fazenda Botafogo,
pertencia a Abílio Antonio de Melo e sua esposa Madalena Candida Borges que
doam 2 alqueires para a prefeitura para que esta pudesse com o produto dessas
terras comprar outros terrenos dentro do perímetro definido para a nova capital
(MONTEIRO,1938, p. 100).
A fazenda Vaca Brava era de propriedade da Sra. Georgeta Revalina
Duarte, que a recebeu de herança do pai, fazendeiro que doou lotes para a
construção da capital. A fazenda abrangia toda a região do Setor Bueno. Na década
de 50, Georgeta vendeu os lotes para a empresa Coimbra Bueno, que mais tarde os
vendeu para outras pessoas (MARTINS JÚNIOR, p. 149, 2008).
Conclui-se, portanto, que no plano inicial da implantação de Goiânia a
extensão de terras era composta por duas enormes fazendas denominadas Crímeia
e Botafogo, ricas em água e pertencentes a duas famílias que entre vendas,
permutas e trocas, obtiveram vantagens futuras com o loteamento de suas áreas
rentes ao perímetro urbano.
Compreendemos que a transação com o Estado foi altamente lucrativa,
pois como os fazendeiros não foram obrigados a negociar todas suas terras, eles
puderam vender os terrenos adjacentes as novas regiões que iam se formando e,
apesar do governo controlar toda formação de novos loteamentos, para eles isso
não teve muita interferência, já que poderiam vender as glebas restantes e registrar
o compromisso em cartório, livre de intervenção governamental.
Diante deste arcabouço montado, fica fácil a visualização da formação
histórica do urbano que a partir dai se mantem em constante movimento, mesmo
com a pressão estatal sobre o controle do espaço físico da cidade. Iremos perceber
claramente o urbano em marcha no capítulo seguinte e as estratégias políticas de
apoio a propriedade privada, tanto em nível nacional como em regional.
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CAPÍTULO 2. O PROCESSO DE URBANIZAÇÃO E OCUPAÇÃO E A QUESTÃO
SOCIAL NOS ANOS 30

A partir de 1930, inaugurou-se uma nova fase na história política e
econômica de Goiás, sob a égide da política de Getúlio Vargas conhecida como
“Marcha para o Oeste”, e sob a influência de novas necessidades da economia
mundial, que se refletiram diretamente sobre a economia nacional.
A ocupação regional se fez, porém, calcada na ação política
governamental no sentido da conquista para o Oeste. Nos anos de 1938, a ideologia
da Marcha para Oeste tornou-se a principal bandeira da ocupação e colonização do
espaço regional. O Estado Novo, por meio do mito da conquista da fronteira, recriou
o culto ao “espirito bandeirante” no processo de desbravamento e ocupação dos
sertões. No discurso de Vargas, “o verdadeiro sentido de brasilidade é o rumo ao
oeste”. Com base nesta ideologia o regime autoritário implementara ações no
sentido de fazer com que a “fronteira política” coincidisse com a “fronteira
econômica”. O estímulo ao movimento demográfico rumo à fronteira seria a forma
utilizada para preencher os espaços vazios entre as ilhas econômicas que formavam
o Brasil. A conquista do Oeste aparece assim como a panaceia do desenvolvimento
do país e a principal bandeira ideológica da criação da unidade nacional em
oposição ao particularismo regional (BORGES, 2000, p. 71).
Como estimulador deste movimento demográfico, o Estado patrocinou e
garantiu

grandes

investimentos,

principalmente

na

construção

civil

e

em

infraestrutura viária. Tais empreendimentos deram lucros a empreiteiros e ao capital
comercial, bem como valorizaram a propriedade da terra e o patrimônio das elites
agrárias tradicionais (BORGES, p. 73, 2000).
Para Bertran (1988), como economias periféricas, tanto do velho quanto
do novo modelo econômico, Goiás ocupara posição relevante no novo discurso
nacionalista. Assim se deu com a fundação de Goiânia, estabelecendo uma ruptura
física com o passado “degradado” e a ideologia agrária de uma “Marcha para o
Oeste”, oferecida ao país como a panaceia reconvertedora das populações de
desempregados nas regiões cafeicultoras, transmudadas em proprietárias agrícolas
nas frentes de expansão de Goiás.
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No entendimento de Borges a nova capital goiana tornara-se, na visão
oficial, símbolo da modernidade e um marco significativo na política de interiorização
do país. Era vista pelo poder como o emblema da transformação e do progresso na
fronteira Oeste. Mais uma vez o discurso da modernidade se mostra presente para
demonstrar que o antigo era sinônimo de atraso e também como estratégia de
dominação do espaço e convencimento da população.
Ademais, o Brasil estava em processo de transformação da cidade ao
modelo burguês-industrial que se deu na passagem do Império para a República.
Foi nesse momento que os principais centros urbanos sofreram uma explosão
populacional, originada principalmente pelo processo de intensa imigração vindo da
Europa. O Rio de Janeiro de 1900 possuía mais de 700.000 habitantes. São Paulo
que em 1872 abrigava uma população de 31.385 pessoas viu este número ampliado
para 579.033 pessoas em 1920. Esta nova situação reclamava ações urgentes que
viabilizassem a vida nas cidades. As principais reformas urbanas que se operaram
visaram a consolidação de uma outra ordem social, burguesa e urbana, nos moldes
das reformas que estavam acontecendo na Europa. Por isso mesmo, estas
intervenções receberam total apoio das elites, que procuraram conscientizar a
grande massa de população dos valores positivistas da ordem, da disciplina e da
higiene (GONÇALVES, 2002).
Segundo Gonçalves (2002) devemos a Atílio Correa Lima a inauguração
de uma nova etapa, em que os arquitetos começaram a atuar como urbanistas e
planejadores, discípulos da modernidade que adentrava o país. Nascido em Roma
em 8 de abril de 1901, formou-se engenheiro arquiteto pela Escola Nacional de
Belas Artes, no Rio de Janeiro, em 1925. No ano seguinte, ganhou um concurso
promovido pela mesma escola, tendo recebido como premio uma viagem a Paris,
onde cursou urbanismo no L’Institute d’Urbanisme de L’Université de Paris, até
1925, recebendo o título de “Diplomado em Estudos Especiais de Urbanismo”.
Nesse curso, o jovem arquiteto carioca pode entrar em contato com as principais
correntes do pensamento urbanístico, o que foi de grande importância para que
pudesse projetar Goiânia entre 1933 e 1935.
Esta nova etapa explicitada por Gonçalves demonstra que inicialmente a
questão urbanista/higienista e até mesmo a questão da habitação eram tratadas no
campo da medicina. Bonduki (2004) assevera que no período em discussão,
ampliou-se o leque de profissionais voltados para o problema da habitação operária
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– na República Velha sobretudo os médicos e sanitaristas ocupavam-se do assunto.
Os engenheiros se destacaram inicialmente e, em seguida, várias disciplinas se
dedicaram ao problema, acompanhando uma tendência internacional.
Mesmo com o currículo renomado, Attílio retornou para o Rio de Janeiro.
As divergências com a Construtora Coimbra Bueno, o descontentamento de Pedro
Ludovico com o atraso e morosidade das obras, as pressões da própria família do
arquiteto e a falta de pagamento fizeram com que Attílio rescindisse os contratos que
firmara com o Estado, em abril de 1935. Com todos estes transtornos, o Estado de
Goiás opta por contratar o novo urbanista Armando de Godoy que passa a ser
consultor técnico da Construtora Coimbra Bueno e aparece para dar continuidade a
urbanização da cidade de Goiânia (GONÇALVES, 2002).
Vale lembrar que Attílio foi responsável pelas primeiras idéias e pelos
primeiros desenhos da cidade. Entretanto, como já dito, o arquiteto não permaneceu
muito tempo à frente dos projetos da construção da nova capital, afastando-se em
1935. Em 1936, o engenheiro Armando de Godoy foi convidado para revisar os
projetos apresentados por Attílio ao governo do estado (GONÇALVES, 2002).
Ambos urbanistas foram de suma importância para a construção do
urbano, na preocupação com o ambiente e na forma de ocupação do espaço
goianiense, o qual seria definido conforme os critérios políticos e visando técnicas de
urbanização europeia que focava o modelo higienista.
Ainda sobre a questão higienista, ressaltamos que os interesses da
burguesia em conscientizar a massa estavam diretamente ligados a seus próprios
interesses, pois sentiam-se prejudicados com a proliferação de inúmeras epidemias
que advinham principalmente da falta de saneamento, com o crescimento
desordenado das cidades e com a aglomeração do proletariado em uma mesma
região. Além da questão higienista, a aglomeração facilitava a comunicação entre
eles, ocasionando, em alguns casos, o aparecimento de motins e união para greves.
Neste contexto, a burguesia está ligada diretamente a propriedade e ao poder do
estado.
Fato destacável é que a questão higienista era basicamente determinada
pelos profissionais da medicina, posteriormente houve a preocupação de outros
técnicos como arquitetos e engenheiros. Porém, a priori, os médicos encabeçaram a
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causa urbanista/higienista. Portanto, nada mais apropriado para Pedro Ludovico
enquanto médico, apresentar o relatório que previa a mudança da capital pautado na
questão da salubridade de Goiás, como já discutido no início do primeiro capítulo, a
questão higienista foi arrolada como motivo para construção de Goiânia.
Além disto, o Estado Nacional (1937-1945) iniciava a implementação de
sua política de ocupação de fronteiras, utilizando, com eficiência, os recursos da
imprensa e propaganda, amplamente divulgados em revistas, folhetos e no rádio.
Além de divulgar as políticas da Marcha para o Oeste, a propaganda oficial reforçava
o sentimento de “brasilidade”, evidenciando o caráter nacional da colonização e a
construção de signos que representavam a nação em marcha (SILVA, 2009).
Esse processo de ocupação de fronteiras, bem como o de crescimento
demográfico foram um dos principais objetivos da Marcha para o Oeste. No caso de
Goiânia já ficou evidenciado ainda no início em 1933 com o crescimento
demográfico explicado pela propaganda realizada pelo governo interventor para
atrair a população para a nova capital.
No início relata que em Campinas existia cerca de 4.445 habitantes em
1920, na década seguinte, em 1930, 14.300 habitantes – pelo Decreto-lei estadual
nº. 557, de 30 de março de 1938, o distrito de Campinas é extinto e seu território
anexado ao município de Goiânia, como simples zona administrativa (IBGE) 11 .
Atribuímos como um dos motivos deste crescimento à imprensa que foi uma grande
contribuidora para que Goiânia fosse habitada. Moraes partilha da mesma ideia
expondo o estímulo da ocupação pela imprensa:
As pessoas migravam devido a intensa propaganda existente
na época, que estimulava a vinda dos brasileiros para construir
a capital da esperança, pois tinham a esperança de melhores
dias para trazer suas famílias e viver com dignidade.
(GOUVEA, apud MORAES, p. 143, 2003)

Para que os planos da ocupação da jovem capital dessem certo, Goiânia
precisou focar-se no urbano, para isto referendou diversos decretos que auxiliaram
na formação estrutural-urbana da cidade. O Decreto 3.547, de 6 de julho de 1933,
por exemplo, estabeleceu as diretrizes para a elaboração do projeto urbanístico e
11

A extinção do distrito de Campinas através de Decreto-Lei é relatado pelo estudo histórico das
cidades produzido pelo IBGE. Disponível em
http://www.ibge.gov.br/cidadesat/historicos_cidades/historico_conteudo.php?codmun=520870.
Acessado em 09/04/2013
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criou um núcleo central para uma população de 15.000 habitantes e o restante da
cidade com capacidade para 50.000 habitantes no futuro, tudo criado por Attílio
Correa Lima.
Assim, dá-se início as obras e um ano após o término do plano diretor
desenvolvido por Attílio, Jerônimo Coimbra Bueno, substituindo Oscar Campos
Junior, assume a direção da Superintendência Geral de Obras e sua construtora 12
assina contrato assumindo a responsabilidade pela administração das obras
(MONTEIRO, 1938). Na mesma época, o Interventor Federal baixa o Decreto 4.739,
de 20 de junho de 1934 criando o Departamento de Propaganda e Venda de Terras
que funcionava como banco de terras, parcelando, doando e vendendo o solo para
fins urbanos no processo da apropriação e ocupação espacial.
Para dirigir este departamento, em 25 de junho de 1934, foi contratado o
Sr. Solon E. de Almeida que tinha como função: organizar administrativamente e
dirigir o respectivo departamento; propagar e incentivar a formação do núcleo da
nova capital; realizar contrato de venda dos lotes de terras de acordo com as plantas
aprovadas pelo governo; registar em livros próprios todas as transações realizadas
pela superintendência; apresentar mensalmente a diretoria geral da fazenda,
relatório circunstanciado das operações realizadas; expedir título provisório e
definitivo dos lotes vendidos; contratar agentes corretores. Como desempenho da
função receberia 600$000 contos de réis e 1% sobre o produto líquido das vendas
dos lotes feitas pelos agentes corretores que perceberam 10% de comissão sobre as
vendas que realizaram, podendo ter chegado até 15% desde que tenha custeado
propagandas e material de expediente. (MONTEIRO,1938, p.171-174)
12

Gonçalves (2010) relata que o nome inicial da construtora era Coimbra Bueno & Pena Chaves Ltda.
Segundo depoimento de Jerônimo Coimbra Bueno ao Arquivo Público do Distrito Federal, era
composta por três sócios: os irmãos Jerônimo e Abelardo Coimbra Bueno, formados em engenharia
civil pela Escola politécnica do Rio de Janeiro, em 1933 e o colega de turma Pena Chaves. A
construtora, apesar de pequena, mantinha bons relacionamentos, haja vista que Pena Chaves era
neto de um ex-Presidente da República e primo do Diretor do Banco Mercantil do Rio de Janeiro. A
sociedade foi desfeita quando os irmãos Coimbra Bueno assumiram a direção da construção da nova
capital de Goiás, provavelmente por divergências entre os sócios. Com a saída de Pena Chaves a
construtora passou a se chamar Coimbra Bueno & Cia. Ltda. Os irmãos Coimbra Bueno eram
naturais de Rio Verde, a mesma cidade de Pedro Ludovico, sendo que as duas famílias possuíam
certo grau de relacionamento político e econômico. Oscar Campos Júnior também era de Rio Verde e
foi o responsável pela vinda de Jerônimo para Goiás. Os reais motivos pelos quais Jerônimo
substituiu Oscar Campos Junior na direção da superintendência geral de obras foram problemas de
saúde com a mãe do Superintendente, que, devido as circunstancias, foi nomeado abruptamente
para o cargo, sem que tivesse tempo para recusa. (Bueno apud Gonçalves, 2010)
Contradizendo Gonçalves (2010), Monteiro (1938) afirma que o Dr. Oscar Campos Junior sido eleito
deputado a Constituinte, deixou a superintendência de obras da nova capital. (MONTEIRO, p. 158,
1938)
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Observemos que o artigo oitavo, paragrafo primeiro, do decreto
4739/1934, previa que com a aceitação da proposta de compra de lote, ficava o
adquirente obrigado ao pagamento inicial de 20% sobre o valor do lote, de 50% ao
ser expedido o título provisório, e de 30% na expedição do título definitivo; deveria
iniciar a construção dentro de seis meses e concluí-la em um ano (concluindo o
adquirente a construção do prédio no prazo estabelecido, ficaria isento ao
pagamento de impostos municipais pelo espaço de três anos). Se findo o prazo
supra, não forem os lotes utilizados para edificações de casas de morada, ou
quaisquer estabelecimentos comercial ou industrial após a expedição do título
definitivo, pagar-se-ia, anualmente, 20% sobre o valor dos lotes. Os preços para
aquisição variavam de acordo com as medidas da largura das ruas e pelas zonas
comercial, residencial ou industrial. Por exemplo: um lote na zona residencial situado
em uma Avenida com 25 metros de largura custaria o valor de 2$000 o m².
Quatro meses após a publicação do decreto que criou o Departamento de
venda de terras, e percebendo algumas omissões, o Interventor, em 1º de Setembro
de 1934, através do Decreto 4.941, cria o Departamento de Propaganda e Expansão
Econômica do Estado, composta por uma superintendência cadastral do estado e
por uma superintendência de propaganda e expansão econômica.
Este Decreto teve como principais características (focando o presente
estudo), entre outas, regularizar a questão das terras devolutas, classificar por
ordem cronológica e por meio de fichário os registros eclesiásticos feitos em virtude
da lei nº. 601, de 1850, e regulamento de 1854; promover a propaganda das
riquezas e possibilidades econômicas do Estado, por meio da imprensa, da radio
difusora, etc., mantendo continua correspondência com as Prefeituras e, manter um
registro das pessoas que desejam colocação, bem como das que necessitam de
empregos, tendo em vista os conhecimentos e aptidões de cada um, promovendo e
facilitando a aproximação dos interessados. (DECRETO 4941/1934)
Diante dos fatos, o Governo ao tentar regularizar a questão das terras
devolutas, estava, na realidade, tentando legalizar os proprietários/posseiros,
beneficiando assim, os grandes latifundiários. Pois, como já dissemos, as terras
regularizadas pela Lei das Terras ficara, na sua maioria, nas mãos dos grandes
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proprietários que vieram passando seu latifúndio através de gerações de uma
mesma família.
Quanto a promoção e propaganda das riquezas e possibilidades
econômicas do Estado, esta tinha como meta a vendagem dos lotes, para isso
exaltava assuntos referentes a agricultura e pecuária. Assim previa a alínea d, artigo
4º do Decreto 4.941: corresponder, diretamente, com as sociedades rurais,
sindicatos, cooperativas e quaisquer associações especializadas nos assuntos
atinentes a agricultura do país e do estrangeiro. E, vislumbrando a possibilidade da
inserção de capital no Estado, propõem o registro de pessoas que estão a procura
de emprego.
Em decorrência do planejado, a propaganda exaltando o Estado surtiu
efeito na nova Capital. No ano de 1934 foram vendidos 65 lotes, sendo 44 na zona
residencial e 21 na zona comercial; no ano de 1935, diante da intensificação da
mídia, foram vendidos 763 lotes, sendo 485 na zona residencial, 276 na zona
comercial e 1 na zona industrial (MONTEIRO,1938, p.183).
Tabela 1 – Quantidade de lotes vendidos (1934-1935)

ANO
1934
1935

RESIDENCIAL COMERCIAL INDÚSTRIA TOTAL
44
21
0
65
485
276
1
763

Sobre a propaganda, Dr. Joaquim Camara Filho, responsável pela seção
de propaganda e expansão econômica, em junho de 1936 apresentou ao diretor
geral da fazenda, o seu relatório:
Nenhum estado do Brasil necessita de mais propaganda, do
que Goiaz, dadas as suas incomparaveis fontes de riquezas e,
ainda, o desconhecimento que o publico brasileiro tem de sua
grandeza e realidades. É necessario fazer-se Goiaz conhecido,
não só dentro do paiz, como no estrangeiro. Isso conseguir-seá, com relativa facilidade, por meio de uma propaganda
eficiente, palpitante e racionalizada. Por isto, venho pleiteando,
perante o Governo o aparelhamento necessario para a eficácia
dessa propaganda, aliás já causando algum efeito em nosso
paiz, como é testemunha a publicação, na imprensa do Brasil,
de artigo e notas referentes a Goiaz (MONTEIRO,1938, p.
189).

Moraes publica, em sua obra, cartaz publicitário da época assinalada:
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Figura 4 – Cartaz publicitário

Fonte: Moraes, 2003, p. 163.

No cartaz publicitário, fica explicito o caráter mercantil da ocupação de
Goiânia, o principal chamariz da figura é o de enriquecer 4 vezes mais, ou seja,
abre-se a Capital para o capital com a garantia estatal. Ao centro da gravura, lê-se
os dizeres: Grande empreendimento do governador Dr. Pedro Ludovico; urbanização
de A. Correa Lima; obras a cargo de Coimbra Bueno e Companhia LTDA. Isso nos
mostra que a presença do poder público na condução da economia do país foi um
dos traços marcantes do governo de Vargas (DAHER, p. 145, 2003) e que a parceria
de um urbanista de renome com a iniciativa privada de Coimbra Bueno, apontava o
bom relacionamento do privado com a administração pública.
Pois bem, como consequência da propaganda intensa do governo, o
número de construções na cidade foi aumentando gradativamente. De agosto de
1937 até setembro de 1938, foram concedidos 238 alvarás de construção
(ALVARÉS, 1942, p. 135). Em 1939, foram expedidos quase quatrocentos alvarás,
numa média de mais de um por dia, em Goiânia e Campinas (TEIXEIRA, 1939, p.
34). Em 1941, o número de alvarás expedidos atingiu a expressiva marca de 583.
(GONÇALVES, 2002, p. 84). Ao que tudo indica, porém, nos anos seguintes o
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número de alvarás diminuiu consideravelmente, provavelmente devido a crise
econômica em decorrência da 2ª Guerra Mundial. (CORDEIRO, 1989, p. 29)
Tabela 2 - Alvarás de construção expedidos - 1937-1941

ANO
ALVARÁS
EXPEDIDOS

1937/1938

1939

1941

238

400

583

Fonte: ALVARÉS, 1942

Moraes (2003) acrescenta que o Plano de Propaganda de Vendas de
terrenos na nova capital, que circulou nacionalmente no período de 1935 a 1945, era
de autoria da firma Coimbra Bueno que apresenta explicitamente o interesse
particular, com o aval e financiamento do Estado, na venda de terrenos na moderna
cidade-jardim do Planalto Central. Manso (1999) mostra que:
O governo goiano, através da imprensa nacional, ocupou-se
em desenvolver uma intensa propaganda a respeito das
potencialidades econômicas do Estado de Goiás e
principalmente das condições de vida oferecidas na sua nova
Capital. Mediante essa propaganda induzia-se a crer, entre
muitas outras coisas, que investir na capital naquele Estado, e,
sobretudo na cidade que se construía para servir de sede ao
governo goiano, representava negócio muito vantajoso, ainda
que fosse sob forma do capital fundiário. (MORAES, 2003,
p.163)

Notamos, portanto, que o crescimento urbano e sua ocupação estão
diretamente ligados ao caráter publicitário. Goiânia atinge um crescimento
vertiginoso na vendagem de lotes entre 1933 e 1934, momento também que recebe
um grande contingente e pessoas, entre elas profissionais liberais, funcionários
públicos e operários. Assim, o urbano goiano continua em franca expansão e, como
ocorreu em diversas cidades brasileiras, veio repleto de contradições, discussões,
segregação espacial, assuntos esses que serão tratados a seguir.
2.1 A marcha operária
É claro que além do espaço físico, Goiânia necessitava se edificar. Desta
forma, Chaul expõe que duas origens para a obtenção da verba devem ser
observadas: a primeira teve origem nos empréstimos feitos pelo Estado junto ao
Governo Federal; a segunda procedeu de vendagem dos lotes.
Em relação à vendagem dos lotes, logo que o governo recebeu o plano
de arruamento e loteamento da nova capital, iniciou a venda de terrenos, visando
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facilitar a aquisição por parte dos interessados, uma vez que, na visão de Pedro
Ludovico Teixeira e de Armando de Godoy, boa parte das obras poderia ser
parcialmente paga com a verba obtida da referida vendagem. Para tal fim, foi criado
por meio do Decreto 4.739/1934, o Departamento de Propaganda e Venda de
Terrenos, que possuía uma tabela contendo os preços dos lotes disponíveis e sua
localização (CHAUL, 1999).
Todos os fatos demonstram que o Estado foi preponderante na formação
original do espaço goianiense, principalmente ao fazer cumprir os propósitos
instituídos na política da Marcha para o Oeste. Além disto, o papel da conquista de
novos espaços para atendimento das demandas capitalistas, com base na
montagem de “frentes pioneiras”, não foi uma exclusividade do Estado. O
planejamento, a organização, a disposição de recursos e as construções foram
exercidos pelo Estado, que dispôs de serviços de empresas particulares atuando
sob seu controle, Aliás, uma das características específicas dos grupos capitalistas
brasileiros era permitir ao Estado a “paternidade” das iniciativas econômicas.
(OLIVEIRA, 2005).
Sobre o controle do Estado perante a formação de Goiânia, Bernardes
(2009) acentua:
O Estado assume para si a função de patrão, quando, ora
exerce o papel de empresário, ora o de intermediário entre
firmas construtoras e trabalhadores. Cabia a ele proceder à
escolha do local em que se construiria a nova capital: a
apropriação e distribuição das terras recebidas (doações), bem
como a compra e troca de glebas quando necessário; a
escolha do local que sediaria a nova capital, a contratação de
urbanistas, arquitetos e engenheiros responsáveis pela
elaboração do plano piloto, cujo projeto demarcaria limites e
organização espacial interna na nova cidade; e, finalmente, a
contratação de toda a mão-de-obra necessária à construção.
(BERNARDES, 2009, p. 38)

Para Maciel o Estado desenvolveu um papel fundamental neste processo
de integração de Goiás na expansão capitalista, tanto como agente econômico
quanto como instrumento de controle das novas contradições sociais que iam
surgindo. Na verdade, o Estado adquire uma feição nova enquanto instrumento de
classe, pois assume a intervenção na economia como uma necessidade histórica de
interesse coletivo e porta-se não mais como aparelho exclusivo dos pequenos
grupos oligárquicos e suas famílias, mas como representante de toda a coletividade
no Estado. As condições que permitiram esse reordenamento do Estado foram a
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centralização política, o autoritarismo e o paternalismo, articulados a uma
mentalidade administrativa racional, dando origem a forma ditatorial do Estado
burguês. Não se abandonaram, no entanto, os tradicionais mecanismos de controle
como o patrimonialismo e clientelismo em função de seu caráter autoritário e elitista;
ao contrário houve uma articulação aos mecanismos propriamente modernos em um
típico movimento de atualização do atraso. (MACIEL, 1997, p. 73)
Como o Estado define o que irá surgir em Goiânia, sob sua vigilância criase os setores Central e o Norte. Iniciados em 1933 e antes do final de 1938 estavam
concluídos os trabalhos da implantação com o parcelamento dos respectivos lotes.
Embora houvesse propaganda de venda de lotes do Setor Sul em 1943, este só foi
implantado em 1950. Assim não se contrariam as previsões do cronograma de
Armando de Godoy, segundo as quais os setores Central e Norte seriam construídos
e somente seis anos mais tarde se poderia iniciar o Setor Sul e depois o Oeste à
exceção do Leste Universitário (CORDEIRO, 1989).
O plano original previa, ainda, a implantação de um hipódromo,
entretanto, na época, chegou-se apenas a fundação da Sociedade Hípica de Goiás,
não se consolidando o hipódromo previsto para área entre a cidade satélite de
Campinas e o Parque ecológico, nas proximidades do Lago das Rosas e da
rodoviária. O Parque zoológico deveria constituir-se na área de terreno atravessada
pelo vale nas proximidades do Capim Puba, coberto de densa vegetação,
conservando-se seu estado virgem. Sendo descaracterizada sua destinação, a área
foi parcelada. O Bosque Bandeirantes e o Capim Puba formaram um único conjunto,
denominado Horto Florestal, sendo o zoológico instalado próximo ao Lago das
Rosas, constituindo-se em mais um elemento desse conjunto. O parque dos Buritis
foi implantado no local determinado pelo Plano (entre o Centro administrativo e a
área destinada ao setor Oeste) e ao longo do tempo sofreu perdas de área
ocupadas por órgãos públicos (CORDEIRO, 1989).
Cumpre-nos ressalvar um importante decreto, que caracterizou o domínio
do Estado sobre os loteamentos, foi o de nº. 90-A. Este ato normativo definiu
basicamente o Plano de Urbanização de Goiânia. O Decreto foi aprovado em 1938
mantendo o cronograma de implantação física de Armando de Godoy e aprovando
os setores Central, Norte, Sul, Oeste e Satélite de Campinas, tais setores serão
melhores vistos na figura 5. Já no bojo desse parcelamento inicial, houve a inclusão
do Setor Coimbra, de propriedade de Jerônimo Coimbra Bueno, porem somente
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seriam permitidos loteamentos de propriedade pública, cuja comercialização fosse
feita pelo poder público. Esse decreto prevaleceu até o fim da gestão de Pedro
Ludovico em 1945, e início do governo de Jerônimo Coimbra Bueno, em 1947.
Fato perceptível foi que a região Leste ficou fora do decreto 90-A.
Perguntamo-nos o porquê da exclusão deste terreno. Gonçalves (2002) diz que a
região Leste era uma reserva de área, planejada para uma expansão futura da
cidade, caso ultrapassasse a previsão de 50.000 habitantes. Sabemos que a região
Leste, a época, era formada, entre outros, pelos setores Vila Nova e a região do
Botafogo, regiões que o decreto 3359, de 18 de Maio de 1933, cuidou de delimitar
para a formação do espaço urbano.
Na realidade, esta região foi local das primeiras ocupações que se tem
noticia em Goiânia ainda durante a sua construção. Como já dito, os operários foram
jogados para a margem direita do Botafogo e ocuparam estas terras para
construírem sua moradia. E tratar a questão habitacional nesta área requereria uma
certa parcimônia por parte do Estado para ser apurada, pois grande parte desta área
pertencia aos fazendeiros que doaram e reservaram uma parcela para a futura
especulação, mais precisamente a família Morais, portanto para que estas terras
fossem regularizadas o Estado teria de abrir mão de apoios políticos, discutir de
quem era realmente aquelas terras, além do mais surgiriam duvidas sobre quem de
fato e de direito possuíam a propriedade e a posse do local. E caso regularizasse,
teria de fornecer toda infraestrutura urbana como transporte e estratégica para
expansão.
Neste contexto, a regularização da terra, onde estão fincadas as
habitações assume um importante papel, pois é a base para prestação de serviços
públicos. O fato de centenas de empreendimentos imobiliários se dirigirem a uma
mesma região tem muito a ver com a natureza dos serviços públicos oferecidos pelo
Estado e a região Leste localizava-se próxima ao centro administrativo e, como tal,
seria valorizada pelas benfeitorias públicas.
Sendo assim, não é fácil trabalhar com regularização ou aprovação de
setores. É necessário averiguar a sua procedência e quais as consequências
urbanísticas e jurídicas ocorreram durante a após a sua formação. Chegamos a
conclusão que o Estado, portanto, preferiu deixar a região Leste fora de discussão.
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Evidente que além da questão urbanística e jurídica, existe a questão
econômica e política. Wood alerta que a força de coação da esfera política é
necessária para manter a propriedade privada e o poder de apropriação e, expõe:
Ademais, a esfera econômica tem em si uma dimensão jurídica
e política. Num sentido, a diferenciação da esfera econômica
propriamente dita quer dizer apenas que a economia tem suas
próprias formas jurídicas e políticas, cujo propósito é
puramente “econômico”. Propriedade absoluta, relações
contratuais e o aparelho jurídico que as sustenta são condições
jurídicas das relações de produção capitalista; e constituem a
base de uma nova relação de autoridade, dominação e
subjugação entre apropriador e produtor. (WOOD,2003, p. 35)

Diante dos fatos, as margens do Córrego Botafogo, localizaram os
primeiros assentamentos dos trabalhadores da construção civil e também as
primeiras ocupações. Deu-se, portanto e concomitantemente, a construção dos
bairros e as ocupações as margens do córrego Botafogo. Ainda, no ano de 1938
houve a ocupação dos setores Botafogo e Vila Nova, mas embora o plano urbano
previsse o assentamento dos operários ao norte, a legalização só ocorreu com a
aprovação da Lei nº. 39, de 11.12.47, que dispunha sobre o loteamento e a
expedição de títulos respectivos aos terrenos do Botafogo, Vila Nova e Nova Vila
que denominou de Bairro Operário (GONÇALVES, 2002, p. 77).
Esta legalização se deu principalmente pela atuação de lideranças
populares de Vila Nova que estiveram à frente das negociações estabelecidas com o
governo do Estado. Essas lideranças, além de orientarem os moradores a não ceder
às pressões externas que os intimidavam a abandonar suas casas, forçando sua
transferência para outras regiões da cidade, também organizavam formas de
protesto capazes de pressionar o governo a desistir de seu intento de removê-los do
local (MATTOS, 2008, p. 66).
Percebamos que para a massa, ou seja, para o proletariado que aqui
chegava não se encontrava vantagens ou ao menos moradia, pois na questão da
vendagem dos lotes, eles não teriam condições de compra ou de construção,
restando somente ranchos construídos a margem do Botafogo, região Leste de
Goiânia. E caso insistissem em comprar um terreno, o Decreto 4.941/34 era
irrefutável quanto a atrasos nos pagamentos das prestações, pois rezava que se o
comprador atrasasse as prestações durante três meses, perderia o terreno sem
direito a restituição das quantias pagas.
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Carece dizer que os salários atrasavam com frequência, o que fazia o
negócio da compra do terreno ser de extremo risco para o proletariado. As rendas
dos salários se tornam incompatíveis com o valor das prestações dos
financiamentos, pois os salários são impostos e não existia acordo quanto a valores
das prestações. Afinal, conforme preceitua Engels (1873) os operários têm
precisamente de aceitar qualquer salário estipulado porque do contrário não
recebem absolutamente nada.
O cerco para não aquisição da casa própria mantinha-se ferrenho, haja
vista que o processo para a consolidação física e urbanística de Goiânia, no local
definido pelos profissionais contratados por Pedro Ludovico Teixeira, beneficiou
sobremaneira a especulação imobiliária e a valorização dos terrenos, pois é
importante relembrar que boas parcelas das terras eram repassadas ao Estado
pelos fazendeiros, resguardando-se parte delas para futura valorização.
Mesmo com todas as disparidades apontadas, a cidade continuou
crescendo, sendo importante para o presente estudo apontar gradual e
detalhadamente o surgimento dos bairros. Com estes apontamentos poderemos
definir a rota da especulação imobiliária bem como de seus principais agentes.
2.2 O surgimento dos bairros de Goiânia
O crescimento horizontal de Goiânia no decorrer das décadas vem
caracterizando a cidade como um modelo urbano excludente, não muito diferente de
outros centros urbanos brasileiros que visam, na sua maioria, alocar a população de
baixa renda longe dos centros e de toda infraestrutura oferecida pela máquina
estatal. Isso se dá, principalmente, devido a reserva de terrenos que sejam bem
localizados e receba todo aparato urbano necessário para a vida em sociedade,
como transporte, educação, saúde e outros.
Para Lefebvre (2008) vê esse crescimento horizontal com a destruição do
centro pelas próprias franjas ou periferias:
A centralidade tem seu movimento dialético específico. Ela se
impõe. Não existe realidade urbana sem centro, quer se trate
do centro comercial (que reúne produtos e coisas), do centro
simbólico (que reúne produtos e coisas), do centro de
informação e de decisão etc. mas todo centro destrói a si
próprio. Ele se destrói por saturação; ele se destrói porque
remete a uma outra centralidade; ele se destrói na medida em

65
que suscita ação daqueles que ele exclui e expulsa para as
periferias. (LEFEBVRE, 2008, p. 85)

As reservas de lotes que vão se formando é uma das dimensões da
especulação imobiliária, atividade altamente rentável que nasceu com a nova capital
do Estado de Goiás e com a permissão deste que, a priori, tentou conter o
crescimento urbano, mas não pode conter a livre negociação das terras das antigas
fazendas que neste momento tornaram-se extremamente valiosa devido a
demarcação do perímetro urbano de Goiânia. A livre iniciativa dos fazendeiros e a
publicidade em torno da lucratividade dos lotes fizeram com que surgissem diversos
compradores de extensas glebas de terras. Em breve colheriam os frutos com a
liberação dos loteamentos e com a permissividade do poder público quanto a não
necessidade de infraestrutura básica as expensas do empreendedor privado.
Mesmo que se, por ventura, existisse boa vontade por parte do Poder
Público em proibir novas reservas ou ao menos uma vã tentativa de coibir os novos
loteamentos, isso não evitaria transações comerciais de compra e venda de terrenos
já que era regulamentado por lei federal e realizado diretamente nos cartórios.
Nestas transações não era estabelecido a verificação da aprovação dos loteamentos
pela prefeitura para concretizar a venda ou a compra, ou seja, pouco importava a
aceitação urbanística a especulação imobiliária continuaria a sua marcha.
Esta marcha poderá ser melhor estudada nas figuras retiradas da obra de
Daher (2003), pois servirá para ilustrar o nascimento dos bairros tais quais foram
surgindo, bem como a dinâmica da retenção de glebas e destacando os maiores
especuladores da época.
As figuras foram comparadas ao mapa cartorário disponibilizado no site
da Prefeitura do Município, sendo analisado cada quadrante para só assim
definirmos os bairros. Para facilitar a visualização dos bairros citados neste trabalho,
modificamos o referido mapa, o anexamos na página seguinte e colorimos os bairros
para dispô-los na ordem do surgimento e de acordo com os anos: 1933 a 1937,
1937 a 1945, 1945 a 1951, 1951 a 1954, 1954 a 1960 e de 1960 a 1964.
Figura 5 - Mapa do surgimento dos bairros por ano
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Temos, em 1937, ainda sobre o controle estatal, os bairros iniciais de
Goiânia já delimitados:
Figura 6 – Projeto de Goiânia de autoria de Atílio Correia Lima

Fonte: Daher (2003).

De tal modo, ao compararmos com o mapa fundiário (figura 3) temos que
os setores Central, Norte, Aeroporto e a Estação Ferroviária ficaram dentro das
terras da antiga Fazenda Criméia e passaram a ser de propriedade exclusiva do
Estado e somente ele teria o direito de comercializar os lotes. Já o centro
administrativo, o setor Sul e Oeste encontravam-se no perímetro da fazenda BotaFogo, pertencente a Andrelino e Barbara Morais que reservaram dois alqueires ao
lado do Palácio do Estado para sua família.
Podemos dizer que esta foi a primeira reserva de terra para futura
especulação de Goiânia, pois a transação ocorreu em 27/04/1933, bem antes do
contrato com a firma Coimbra Bueno & Pena Chaves Ltda, que reservou o setor
Coimbra (depois o setor Bueno) e foi visto pela literatura como a primeira reserva de
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terra na Capital. Logo, ressaltamos que os fazendeiros descritos acima não
venderam todas as suas glebas para o Estado, uma grande parte ficou reservada
para futura especulação.
Algumas dessas reservas junto a região leste (área 4 da figura 6), apesar
de grande parte ser uma área estatal, como ficou comprovado pelas escrituras, foi
tomada por assentamentos que originaram o setor Vila Nova, Nova Vila e o Leste
Universitário, fato abordado por autores como Bernardes (2009), Chaul (1999),
Moraes (2003).
Mas já em 1945 (figura 7), vemos claramente outro assentamento, anexo
a Campinas que futuramente foi denominado de setor Centro Oeste. Consideramos
que este setor foi primeiro dos assentamentos, devido a proximidade com Campinas,
centro comercial de Goiânia. Alertamos para o fato nos contrapondo a Daher (2003)
que em sua obra demarca como invasão somente a região do Botafogo, Nova Vila e
Vila Nova, se esquecendo, assim, de alertar para bairro Centro-Oeste, próximo as
margens do Capim-puba.
Na figura 7 percebemos as duas primeiras delimitações de glebas para
futuro loteamento dos Setores dos Funcionários e Marechal Rondon, ainda vazios e
retro ao Capim Puba, área pertencente a Fazenda Crimeia, região Noroeste.
O Setor Coimbra também pode ser visto, apesar deste ter sido uma
reserva de área de Coimbra Bueno, em razão dos serviços prestados pela firma
Coimbra Bueno e Pena Chaves Ltda em 1935, mesmo indo em desacordo com
legislação vigente, a época, que proibia os loteamentos privados, o setor já se
encontra dividido em lotes. Adiante veremos que Coimbra Bueno continuou se
beneficiando de terrenos extremamente bem localizados dentro da nova capital, pois
de fácil constatação o Setor Coimbra ficou em uma área bem estratégica, afinal
ligava Campinas ao Centro, trajeto que rapidamente contaria com infraestrutura
pública como transporte e iluminação, ademais ficava rente ao centro comercial de
Goiânia, qual seja: Campinas. Portanto, a rentabilidade desta gleba para seu
proprietário foi bastante satisfatória haja vista que o custo foi somente de loteamento
vez que a infraestrutura foi provida pelo Estado. Além disto, hoje, o setor é cortado
por um via expressa denominada Av. Castelo Branco que é a segunda avenida mais
longa de Goiânia, perdendo somente para Avenida Anhanguera, sabe-se que vias
expressas valorizam o espaço de determinada região.
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A figura 7 nos demonstra, ainda, que Goiânia sofreu pouca alteração no
espaço urbano de 1937 a 1945, isto se deu devido ao controle estatal da
urbanização da cidade, período que Pedro Ludovico guia, com proibições, por meio
de legislações, o crescimento da capital. A figura comprova os estudos:
Figura 7 – Ocupação dos loteamentos de Goiânia em 1945

Fonte: Daher (2003). Figura modificada pela autora.

Acrescentamos que as fazendas Santo Antonio, que havia doado 2
alqueires para a prefeitura, a fazenda Vaca Brava de propriedade de Georgeta
Revelina Duarte e a fazenda Caveiras continuavam inalteradas. Em relação a
fazenda Caveiras, ocorre uma transação. Consta em escritura que essa área
pertenceria ao Cel. Licardino de Oliveira Nei e sua esposa Maria de Morais Oliveira
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que doaram, ainda em 1933, 50 alqueires ao Estado de Goiás que permutou essas
terras doadas com Maria Alves Magalhães em troca de uma gleba de terra situada
dentro da fazenda Crimeia e futuro perímetro urbano. Portanto Maria Alves
Magalhães passa a ser proprietária de uma extensão de área denominada de
Fazenda Caveiras.
Outro fato destacável é que o único loteamento privado existente até 1945
pertencia a Coimbra Bueno que logo adiante atinge o poder, com o fim do Estado
Novo. Após este período, Goiânia parte para uma nova etapa de expansão urbana 13,
novos loteamentos privados são criados, tudo legal com o Decreto-Lei 574/1947
que, entre outras atribuições, estende o raio urbano para 15 Km, antes pautado em
4 Km, diminui o tamanho mínimo dos lotes e, estabelece que toda infraestrutura
deve se dar pela iniciativa privada. Portanto o raio urbano passa a ser compreendido
pelos terrenos privados e, oficialmente dá-se a abertura mercadológica para a
iniciativa privada, apesar que ainda prevalecia a suspensão de novos loteamentos
até 1949, proibição advinda em 1944 por Pedro Ludovico que impediu criação de
loteamentos por um período de 5 anos, por meio do Decreto n. 11.
Pedro Ludovico além de proibir os loteamentos pelo espaçamento de
cinco anos, proibiu também a formação de novas chácaras nos subúrbios da Capital.
Quanto aos subúrbios, em casos de necessidade comprovada, por proposta
devidamente justificada do Escritório de Vendas de Terras de Goiânia, o Chefe do
Poder Executivo, baixaria Decreto-Lei autorizando loteamento em determinada zona
para fim específico, desde que o loteamento não acarretasse a poluição das aguas
de serventia de Goiânia nem prejudicasse o plano da cidade. (CORDEIRO, 1989)
Vejamos que o aumento do raio urbano beneficiou significativamente a
região Oeste, localidade das fazendas Caveiras e Macambira, é para onde notamos
o crescimento da cidade na formação dos loteamentos. Percebe-se que deve ter
havido um forte empenho dos especuladores imobiliários e proprietários das glebas
em fugir da região Sul e Leste já que estas áreas pertenciam ao Estado.
Deste modo, em 1951 as fazendas citadas em 1945 (Santo Antônio, Vaca
Brava, Caveiras e Macambira) como desabitadas reaparecem na figura 7 como

13

Vide figura 5 para melhor visualização.
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loteamentos, originando outros bairros e deixando pedaços de gleba entre um bairro
e outro, conduta típica da especulação imobiliária. Notemos.
Figura 8 – Ocupação dos loteamentos de Goiânia em 1951

Fonte: Daher (2003). Figura modificada pela autora.

O crescimento de Goiânia neste período é exponencial. Destacamos os
bairros vistos na figura 8, com exceção dos já existentes: Setor dos Funcionários,
Vila Abajá, Vila Isaura, Vila Santa Helena, Criméia Oeste, Criméia Leste, Vila
Megale, Vila Froes, Vila Montecelli, parte do Negrão de Lima, Vila Viana, Parque
Industrial de Goiânia, Chacara Elcio Campos, Vila Oswaldo Rosa, Vila Colemar
Natal e Silva, Vila Santa Isabel, início do Bairro Feliz, do Setor Morais e da Vila
Morais, Setor Santa Genoveva, Jardim Goiás, Vila São João, Vila Maria José, Bairro
Alto da Glória, Jardim Santo Antônio, Setor Bela Vista, Setor Bueno, início da Vila
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Santa Efigenia e do Jardim América, Setor Sudoeste, Vila Lucy, Vila Americano do
Brasil, Bairro Operário, Vila Santa Tereza, Vila Bethel, Vila Aurora, Bairro Aeroviário,
Setor São José, Vila Irany, início do Setor Santa Helena, Bairro Agua Branca, início
da Vila Brasil, Conjunto Aruanã.
Cabe-nos visualizar que algumas glebas ficaram intactas, destacamos a
gleba entre as Vilas Abajá e Isaura, nessa reserva foi futuramente criado o Jardim
Xavier; a gleba dentro da Vila Santa Helena; a gleba rente ao Setor Centro Oeste
que será o futuro Setor Marechal Rondon. Notamos, ainda, que existe uma extensa
gleba divisória ao Setor Criméia Oeste. Partindo para a região leste, próximo ao
Criméia Leste, vemos extensos pedaços de terra ainda não loteados, entre eles uma
gleba, entre a Nova Vila e a Vila Megale, que será a futura Vila Jaraguá; uma gleba
rente a Vila Montecelli que será o Negrão de Lima, mais abaixo vemos o futuro
Bairro Feliz e mais acima o futuro Setor Jaó. Já nas regiões Sul e Sudoeste temos
as glebas para os futuros Vila Redenção, Parque Areião, Setor Pedro Ludovico,
Jardim América, Vilas Teofilo Neto, Boa Sorte e Aguiar.
Relembramos um importante personagem dessa história, o Sr. Solon de
Almeida que participou na construção da capital. Como já dito, ele dirigiu o principal
Departamento criado pelo Estado, o de propaganda e venda de terras em 1934 que
tinha como função parcelar, doar e vender o solo para fins urbanos no processo da
apropriação e ocupação espacial. Na década de 1950 ele parece, segundo os
registros de Daher (2003), como proprietário da Vila Megale (área 108.870 m²), da
Vila Frois (área 181.490 m²) e dos setores Criméia Leste (547.941 m²) e Criméia
Oeste (área 719.312 m²). Portanto, ele pode ser visto como um especulador
imobiliário de grande potencial para a região, afinal estes bairros eram vizinhos do
setor Norte Ferroviário, sendo assim privilegiado com a localização e com a estrutura
já implantada as custas do poder público.
Casos como o do Sr. Solon era frequente na política clientelista adotada
pelo Estado onde o interesse público e o da propriedade privada se fundem sem
qualquer intenção de função social. O patrimonialismo é a política adotada e
especuladores vão criando suas fortunas via tráfico de influência.
Assim sendo, Goiânia tem um surpreendente crescimento horizontal
urbano com a presença de vários loteamentos originados entre 1945 e 1951. Apesar
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dos decretos possibilitarem a criação de novos loteamentos somente a partir de
1949, as glebas do núcleo de Goiânia foram demarcadas em lotes e vendidas. Estas
transações movimentaram vultuosas quantias monetárias e propiciaram a retenção
da terra nas mãos de vários especuladores que pressionando o governo,
conseguem a liberação para loteamento. Contudo é de se causar espanto a
quantidade de loteamentos em tão curto período de espaço de tempo, afinal estava
proibido até 1949 e já em 1951 aparecem totalmente delimitados e loteados. Ou
seja, nesse breve espaço, Goiânia encontra-se em total efervescência imobiliária e o
município atinge o ápice de construções de loteamentos aquecendo o mercado de
imóveis de modo vertiginoso.
Este é um momento importante, também, no alargamento do espaço
urbano, pois é rompido o raio de 4 Km proposto no plano original por Godoy. Os
primeiros loteamentos que vemos claramente, no mapa de 1951 após o aumento de
15 Km de raio, são: o Bairro Agua Branca, o início da Vila Brasil e o Conjunto
Aruanã, todos localizados na região leste. Nesta mesma área, porém mais ao
sudeste, surge o Bairro Alto da Glória. Já na região Sul o Jardim Santo Antônio fica
dentro da nova área de expansão. A Oeste surge a Vila Lucy e ao Norte o Setor
Santa Genoveva. Todas essas terras já haviam sido vendidas a particulares em
forma de glebas.
Daher (2003) relata que o Bairro Agua Branca foi adquiro por 4
compradores, sendo que a primeira etapa foi aprovada em 1950, a segunda etapa
que compreende 80% de todo setor em 1951 e foi adquirida pelo Sr. José Gerson de
Morais e, a ultima etapa em 1956, comprado pela Imobiliária Alfa Ltda, consta que
foi implantado em 1952, quatro anos antes da aprovação. No caso da Vila Brasil,
aparece na obra da autora como Jardim Brasil aprovado em 1953, ocupado somente
em 1960, acreditamos se tratar do mesmo bairro já que em Goiânia não existe outro.
Sobre o Conjunto Aruanã, a autora não faz menção ao bairro. Já o bairro Alto da
Glória pontua que foi comprado por duas pessoas, aprovado em um primeiro
momento em 1953 e o restante em 1954, 85% da área pertencente ao senhor
Alonso Marçal Vieira e foi ocupado somente 10 anos mais tarde, em 1964. O Jardim
Santo Antônio foi inteiro comprado pela imobiliária Santo Antônio, aprovado em 1950
não havia sido ocupada até 1964. A Vila Lucy foi aprovada 1950 e 1954 e, também,
não havia sido ocupada até 1964. Por fim o setor Santa Genoveva, com extensão de
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4.240.000 m², foi aprovado em 1951, ocupado em 1960 e adquirido pelo Sr. Altamiro
de Moura Pacheco, outro que pode ser considerado um especulador de terras.
Damos destaque a Imobiliária Alfa Ltda proprietária da Vila Agua Branca
que provavelmente aproveitando do Decreto-Lei 58/1937 adquiriu o terreno e
rapidamente promoveu a instalação do loteamento, mesmo antes da aprovação,
pois o Decreto-Lei permitiu a transação sem a comprovação da aprovação. Este
bairro ficava rente ao Jardim Novo Mundo e a Vila Brasil, além de ser banhando por
um afluente do Rio Meia Ponte, o córrego Agua Branca. Tanto o senhor Moura
Pacheco quanto a Imobiliária Alfa LTDA adquiriram seu terrenos em locais ricos em
água, fato que favorece a valorização do terreno.
Portanto cremos que a corrida pelos loteamentos já estava em andamento
antes mesmo da possibilidade legal da concretização dos imóveis, observamos este
fato principalmente no caso da Vila Brasil e Bairro Alto da Glória ambos aprovados
em 1953 e já apareceram no mapa de 1951. Notamos também que neste período os
principais especuladores são pessoas físicas, geralmente fazendeiros, comerciantes,
advogados ou políticos, as imobiliárias aparecem pouco como proprietárias de
loteamentos.
Merece ênfase, ainda, o setor Bueno, também de propriedade da
empresa Coimbra Bueno e Cia. LTDA que teve o loteamento aprovado em 1951 e
ocupado somente em 1960 (DAHER, 2003, p. 316).
Goiânia tornou-se, assim, um cenário de contrastes, habitado por
diferentes personagens que compõem grupos com interesses divergentes que
competem entre si pelos melhores espaços urbanos, disputando equipamentos,
serviços e recursos governamentais destinados à metrópole pelo poder público.
(MATTOS, 2008, p. 26)
Logo adiante, verificamos a ocupação dos loteamentos de Goiânia em
1954, confirmamos que o crescimento até 1951 foi grandioso em comparação ao
período agora estudado. Comparemos coma figura 9 adiante:
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Figura 9 – Ocupação dos loteamentos de Goiânia em 1954

Fonte: Daher (2003). Figura modificada pela autora.

Os bairros que agora aparecem no cenário urbano são: Setor Jaó, início
do Setor São Judas Tadeu, Vila Jardim Pompéia, Jardim Guanabara e futuramente
um pedaço para a Vila Militar, Vila Maria Luiza, Setor Asa Branca, Jardim Brasil,
Jardim Califórnia, crescimento da Vila Morais, gleba para formação da Chácara
Botafogo e Vila Martins, Vila Concordia, Vila Alto da Glória, Jardim da Luz, Jardim
América na sua totalidade, gleba para o Setor União, para Vila Alpes e para o
residencial Manhattan, Jardim Planalto, Vila Resende, gleba para futuro Parque
Anhanguera, gleba para futuro Jardim Atlântico, Vila Rosa, Bairro Rodoviário, Vila
Mocca, Vila Santa Rita, Bairro Goiá, Parque Industrial João Braz, gleba para
Esplanada do Anicuns, Bairro Ipiranga e Vila São Luiz.
Destaque para o Jardim Pompéia, composto de uma área de 784.857 m²,
aprovado em 1952 e adquirido pela Imobiliária Itagoiânia, sem registro de ocupação
até 1964. O bairro Asa Branca não aparece em Daher (2003), já o Jardim California
aparece como Chácaras California tendo sido aprovado em 1956 e não ocupado até
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1964. Acreditamos que a Vila Alto da Glória é continuação é Bairro Alto da Glória e
foi aprovado em um segundo momento em 1954. O Jardim da Luz foi aprovado em
1954 e já aparece na figura em discussão, porém não foi ocupado até 1964. O
Jardim América, um dos maiores bairros de Goiânia, foi ocupado somente em 1960.
A Vila Rosa teve seu loteamento aprovado em 1957, mas não foi ocupado até 1964.
O Bairro Rodoviário consta como registro mais antigo de ocupação, 1954, essa
região, à época, era de patrimônio da Nossa Senhora da Conceição de Campinas,
uma entidade religiosa. A Vila Mocca não consta nos registro de Daher (2003). O
Bairro Goiá e o Parque Industrial João Braz foram aprovados em 1954 e não consta
ocupação até 1964.
Vemos que a especulação imobiliária teve papel fundamental na
expansão urbana de Goiânia. O aumento vertiginoso dos loteamentos fez da cidade
um grande espaço ocioso, pois antes mesmo da ocupação dos lotes já existentes,
outros loteamentos foram surgindo e isso tudo se deu graças a especulação
imobiliária e a sua retenção de terrenos para futura valorização.
Veremos em seguida o retrato da cidade na década de 1960, período em
que os loteamentos já ditos começam a ser habitados. Discorreremos os motivos
para a chegada desse contingente populacional, entretanto, já de antemão
relevamos que os principais motivos foram o êxodo rural, a construção de Brasília e
uma nova política administrativa do Estado de Goiás sob o comando de Mauro
Borges.
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Figura 10 – Localização dos loteamentos de Goiânia em 1960

Fonte: Daher (2003). Figura modificada pela autora.

Na década de 1960 acontece um crescimento significativo para a região
Oeste da cidade, inclusive foi o período de transferência do aeroporto do Setor
Aeroporto para o Santa Genoveva. Esse crescimento horizontal para o oeste se deu
com a criação dos seguintes bairros: loteamento do Setor Aeroporto, Vila Pedroso,
Bairro Santo Hilário, Conjunto Caiçara, Residencial Alice Barbosa, Jardim Xavier,
Vila São Francisco, possivelmente a origem de um conjunto de vilas: Ofugi, Viandelli,
Perdizes, Jacaré, Vera Cruz e Paraíso; Vila Clemente, gleba para o Setor Sol
Nascente, para o Conjunto Castelo Branco e Conjunto Romildo F. do Amaral; Cidade
Jardim, Hipodromo, Jardim Ana Lúcia, Jardim Europa, gleba para o Jardim Planalto,
Jardim Vila Boa, Gleba para o Novo Horizonte, Jardim Presidente, Parque
Amazonia, gleba para a Nova Suíça, Serrinha, Setor Pedro Ludovico, Jardim das
Esmeraldas, gleba para a Vila Redençao, início do Parque das Laranjeiras e uma
extensa gleba reservada, Jardim Mariliza, crescimento do Residencial Aruanã, Bairro
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Nossa Senhora de Fátima, gleba para a criação do Conjunto Habitacional
Guadalajara e Conjunto Morada Nova.
O Setor Aeroporto foi um caso de rápida ocupação, enquanto outros
setores esperaram anos para ser habitado, este quando se viu sem o aeroporto já foi
rapidamente tomado. O Jardim das Esmeraldas, apesar de ter sido aprovado só em
1963, aparece na figura 10 e encontra-se habitado. Dos bairros citados acima,
Daher (2003) não menciona em sua obra o Conjunto Caiçara, o Residencial Alice
Barbosa, o Parque das Laranjeiras e nem o Setor Serrinha, não sabemos precisar
quando foram aprovados.
O Setor Pedro Ludovico, também de propriedade do Estado, foi uma
extensa área de 3.846.705 m² ocupada ainda em 1953/1954, não o vemos na figura
10 14, pois ainda não havia sido completamente habitado. Relatos da Sra. Mariana 15,
antiga moradora do local, aponta para a chegada de sua família em 1954, sob o
pretexto de que o então Governador Dr. Pedro Ludovico Teixeira havia dividido os
lotes e os doado as famílias pobres que aqui chegavam. Apesar de ter a posse do
lote, Dona Mariana, com 12 anos a época, morava com sua família sob sacos de
cimentos que serviam como alvenaria em um local que só havia mato, com o tempo
os habitantes foram chegando.
Esta questão sobre as invasões ou ocupações é bastante controversa.
Muitas memorias dos primeiros moradores, das regiões tratadas como de invasão
pelo poder público, relatam que os lotes eram doados pelo Estado, pois bem, como
tratar de invasão se na verdade houve doações? Porque o Estado negligenciava os
papeis de propriedade aos moradores? Respondemos que trata-se da política
clientelista principalmente de Pedro Ludovico Teixeira que necessitava do apoio da
população e ia de acordo com a política de Getúlio Vargas que tinha como objetivo
resolver a questão da moradia de qualquer maneira, principalmente a baixo custo,
mesmo que a população de baixa renda não tivesse como construir sua morada.
Tanto é verdade que o Decreto-Lei nº 58 de 10 de dezembro de 1937 que
dispõe sobre loteamento e venda de terrenos para pagamento em prestações é visto
14

Vide figura 5 para melhor visualização. Legenda de cor rosa, loteamento de 1954 a 1960.
O relato da senhora Mariana encontra-se disponível no Youtube, via link:
Acessado
em
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=iH9UPsXDiDo.
25/04/2013, intitulado de Entrevista Dona Mariana Setor Pedro Ludovico e postado em 10/11/2012.
15
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como uma tentativa de se produzir moradia para um Brasil em transformação agrourbano, com relativo crescimento da população urbana e visava preencher a falta de
legislação municipal sobre loteamentos, pois até então era possível o registro das
transações de compra e venda de lotes sem a comprovação do processo de
aprovação pelo poder municipal (LEONELLI, 2010, p. 3).
Este Decreto-Lei veio de encontro a Marcha para o Oeste que segundo
Borges (2000), no ano de 1938, tornou-se a principal bandeira da ocupação
brasileira. Portanto, esse regulamento dá garantia e segurança jurídica nos
compromissos de compra e venda.
No caso de Goiânia essa situação que preocupava os legisladores não
teve muito destaque, pois segundo Daher (2003) os únicos casos entre 1933 e 1964
em que houve primeiro a implantação do loteamento para depois ocorrer a
aprovação foram os casos do Jardim Esmeralda, implantado em 1960 e aprovado
em 1963 e, a Vila Água Branca implantada em 1952 e aprovada em 1956. Esses
exemplos demonstram a falta de preocupação ou respeito com a legislação ao
primeiro lotear para depois regularizar a região.
De modo crítico Leonelli (2010) alerta que todos os regramentos vigentes
a partir do Decreto-lei nº 58/37 são voltados a garantir os mínimos direitos aos
proprietários, normatizando os procedimentos administrativos e registrários, para
estimular o mercado de lotes. Nota-se sim, uma constante preocupação em se
regulamentar o loteamento, mas somente enquanto negócio e propriedade. A ênfase
da regulação volta-se ao comprador, e não ao cidadão. Neste sentido, os aspectos
urbanísticos não são tratados, que segundo Bonduki de forma proposital para o
sucesso da reprodução da força de trabalho. Por outro lado, as garantias na compra
do lote acabam, indiretamente, favorecendo o fortalecimento deste tipo de
empreendimento imobiliário também para quem vende, ao criar incentivos e
garantias para quem compra (LEONELLI, 2010, p. 7).
Por fim temos que no último ano do período estudado, 1964, Goiânia
sofreu poucas alterações, com destaque para o surgimento do Setor Marista. Setor
de propriedade do Estado até 1964 (DAHER, 2003, p.322). Conforme a figura 11:
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Figura 11 – Localização dos loteamentos de Goiânia em 1964

Fonte: Daher (2003). Figura modificada pela autora.

Em análise geral, temos que os setores Oeste, Aeroporto, Campinas,
Central, Marista, Sul, Leste Industrial, Nova Vila, Setor dos Funcionários, Norte
Ferroviário, Pedro Ludovico, Universitário, Vila Nova, e Vila Operária eram todos
loteamentos de propriedade do Estado até 1964. Vale lembrar que os 7 últimos
foram regiões de ocupação pela população de baixa renda, portanto tinham a posse
do terreno mas não a propriedade. Além destes setores, a autora acrescenta como
propriedade do Estado, mas que foram vendidos a particulares, os setores 16: Cristo
Redentor, Jardim Moema, Capim Puba, Vila Antônio Abrão, Vila São Pedro, Vila
Coronel Cosme, Vila Megale, Setor Marechal Rondon, Jardim das Esmeraldas, Setor
Bela Vista, Vila Mutum, Vila Negrão de Lima (DAHER, 2003, p. 233).

16

Atualmente não existe em Goiânia bairros com os nomes: Cristo Redentor, Jardim Moema, Capim
Puba, Vila Antônio Abrão, Vila São Pedro. Tudo de acordo com o mapa das circunscrições cartorárias
de Goiânia disponível em: http://www.goiania.go.gov.br/shtml/seplam/dados/mapas.shtml. Acessado
em 26/04/2013.
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Quanto a domínio dos loteamentos, poucos eram pertencentes a pessoas
jurídicas, Daher (2003) destaca somente as seguintes empresas e suas
propriedades 17: a) Interestadual Mercantil: Bairro Santo Hilário (área de 556.600 m²),
parte da Cidade Jardim (387.199 m²), Setor Jaó (2.123.550 m²), parte da Vila
Monticelli (área de 120.416 m²), Vila Santa Maria (área 290.400 m²); b) Ferreira
Campo e Cia. Ltda.: parte do Bairro Goiá (área 46.232 m²); c) Carvalho e Cia.: Bairro
Nossa Senhora de Fátima (área 262.749 m²); d) Coimbra Bueno e Cia. Ltda.: parte
da Cidade Jardim (área 2.447.451 m²), Setor Bueno (área 2.516.800 m²) e Setor
Coimbra (área 1.331.000 m²); e) Imobiliária Cruzeiro do Sul: Jardim Ana Lúcia (área
484.000 m²); f) Imobiliária Itagoiânia: Jardim Pompéia (área 784.857 m²); g)
Imobiliária Santo Antônio: Jardim Santo Antônio (área 901.400 m²); h) Aguiar
Barbosa e Cia. Ltda.: Parque Oeste Industrial (área 2.550.601 m²); i) Imobiliária Alfa
Ltda.: Vila Água Branca (área 109.200 m²).
Ainda analisamos que, para Daher (2003), poucos foram os bairros
ocupados até 1960. Temos os Bairros: Bairro Aeroviário (1951), Bairro dos
Rodoviários (1954), Setor Capim Puba (1954), Setor Coimbra (1951), Setor Criméia
Leste (1953), Setor Cristo Redentor (1953), Setor Leste Industrial de Goiânia (1954),
Vila Abajá (1951), Vila Aurora (1951), Vila Cintra (1951), Vila Isaura (1954), Vila
Maria (1951), Vila Morais (1951), Vila Mutum (1953), Vila Santa Lúcia (1954), Vila
Santa Helena (1954), Vila Santa Tereza (1954), Vila São José (1954) e Vila Viana
(1953). Comprovação tácita da retenção de terra, conduta corriqueira para a
especulação imobiliária.
O restante dos bairros apesar de terem sidos aprovados na década de
1950 foram habitados somente a partir da década de 1960, além dos motivos
expostos como a chegada de um contingente populacional principalmente com a
construção da Capital Federal, levamos a perceber que a maioria dos loteamentos
eram aprovados, mas ainda não existiam de fato. Tem-se que a ligeira valorização
imobiliária favorecia a propagação de loteamentos que, em sua maioria, não possuía
quaisquer infraestrutura básica como água, esgoto ou transporte, fato que
demonstra o total descaso do poder público, principalmente municipal, ao legislar
sobre o tema que de modo geral favorecia o crescimento desordenado da cidade.
17

Vide figura 5 para melhor comparação da extensão dos loteamentos citados com os demais já
existentes.
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Modesto (1959) (apud Leonelli, 2010) argumenta que a legislação
urbanística federal vigente não impedia que estes empreendimentos fossem
aprovados e vendidos mesmo sem terem sido implementados, contribuindo para
uma valorização artificial. Por outro lado, os governos municipais incentivavam a
expansão de lotes e do perímetro urbano para ampliarem a arrecadação de
impostos, sem contabilizarem os gastos futuros com a implantação e manutenção
dos novos núcleos urbanizados.
Pelo exposto, os efeitos calamitosos de tamanha retenção de terras
continuam a endurecer ainda mais o modo de vida do operariado que se encontrava
encurralado pela especulação imobiliária que insistia (e ainda insiste) em empurrálos ou enxotá-los para fora do mercado de compra e venda de imóveis. Esta
situação reflete com vigor nas questões habitacional e populacional, as quais serão
discutidas no capítulo seguinte.

83

CAPITULO 3. O PROBLEMA HABITACIONAL A PARTIR DOS ANOS
40: CONSOLIDANDO UM PROJETO DE CIDADE

A questão habitacional é um fato que se insere no contexto do
desenvolvimento do capitalismo e na construção do urbano, pois nele está presente
a força de trabalho e a concentração do capital. Portanto, para tal estudo é
imperioso levar em consideração a dinâmica do crescimento da sociedade e a
produção do capital no processo de urbanização.

A habitação se constitui em um problema social para a força de trabalho
no contexto da superexploração que tem caracterizado o desenvolvimento do
capitalismo no Brasil, com a retirada do salário do valor correspondente para o
custeio de uma habitação que abrigue o trabalhador e a sua família, obrigando-o a
lançar mão de estratégias variadas e, sobretudo precárias para se reproduzir como
força de trabalho, o que representa, igualmente, o interesse para reprodução e
ampliação do capital (SILVA E SILVA, 1989).
Estas estratégias tiveram várias formas na sociedade brasileira, desde a
entrada do capital em conjunto com as formações das cidades, que variavam de
região para região. Algumas soluções foram encontradas por grande parte da
população para se protegerem das intempéries urbanas: cortiços, barracões,
palafitas, favelas, vilas proletárias, moradias autoconstruídas, invasões, vilas, etc.
Portanto, Goiânia não foge da discussão a respeito da questão urbana e
concomitantemente com a questão habitacional que ficam expostas a pressão do
capital em sua formação e aos malefícios advindos com a especulação imobiliária.
3.1 Questão urbana e habitacional no Brasil
O Brasil, no período Getulista (1930 a 1945), a partir dos anos de 1930,
viveu uma apressada transição do rural para o urbano, tornando-se rapidamente um
país urbano com raízes agrícola, onde, a partir de 1960, uma grande parte da
população passou a morar nas cidades.
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Anteriormente a 1930, embora a rede urbana fosse bastante pobre e
polarizada, as cidades representavam polos importantes, por ser nelas onde se
localizavam os aparelhos que estabeleciam ligações da produção com a circulação
internacional de mercadorias, bem como concentravam os aparelhos de Estado
constituindo-se

na

rede

do

capital

comercial,

controlando

a

produção

agroexportadora (SILVA E SILVA, 1989, p. 22).
Em linhas gerais, a mudança para o urbano se deu devido a uma
estruturação das cidades ao iniciar a industrialização baseada em um modelo de
substituição de importações. Todavia, Oliveira (1982) verifica que a urbanização no
país vem se dando desde o Brasil Colônia, intensificando-se a partir do século XX,
sendo que o fenômeno da urbanização, na sociedade e na economia brasileira, não
se deflagra apenas a partir da industrialização, embora, a partir dela, o urbano
brasileiro se redimensione, visto que, de sede do capital comercial e dos aparelhos
do Estado, passa ele mesmo a ser a sede da indústria enquanto novo aparelho
produtivo.
De todo modo, há de se relacionar o urbano com o crescimento
demográfico das cidades e tem-se um crescimento da população urbana de 11,3%
em 1920 para 31,2% em 1940. Os dados dos Censos Demográficos do IBGE
mostram que em 1950 a população urbana brasileira era de 18.782.891 de
habitantes, sendo a taxa de urbanização de 36,1%. Com a urbanização crescente da
população brasileira, a taxa de urbanização em 1970 era de 55,9%. Em cinquenta
anos, entre 1950 e 2000, a população urbana aumentou 633,4% e em 2000 era de
137.755.550 hab., o que corresponde a uma taxa de urbanização de 81,2%. A
população urbana aumentou quase três vezes mais do que a população total nesses
cinquenta anos. Para o IBGE o intenso êxodo rural e o grande crescimento
vegetativo da população contribuíram para este processo.
Tabela 3 – Quantidade de habitantes da zona urbana

Ano
1920
1940
1950
1970
2000

Total de
Representação
Pop.
Habitantes
urbana em %
Urbana
30.635.605
11,3
3.461.823
41.236.315
31,2
12.865.730
51.944.397
36,1
18.782.891
94.508.583
55,9
52.830.359
169.590.693
81,2
137.755.550

Fonte: IBGE – Séries históricas
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Carlos (1994) relaciona o êxodo rural e o processo de urbanização a
submissão da acumulação capitalista:
O espaço apresenta, de uma lado, grandes aglomerações
humanas de dimensões nunca alcançadas, e de outro um
processo de diminuição constante da população rural, como
consequência do grande processo de urbanização que o modo
de produção capitalista pôs em marcha. A urbanização
acelerou-se pelas transformações ocorridas nos setores
industrial e financeiro e de serviços, que necessitam e
desenvolvem uma base urbana; assim, o processo de
urbanização está submetido às leis da acumulação capitalista,
dai a estreita relação entre estas e o processo de urbanização.
(CARLOS, 1994, p.29)

Neste sentido, os fatores que comprovam esse crescimento podem ser
explicados, também, por outros determinantes, como a chegada de imigrantes, a
industrialização, a concentração da propriedade rural e, como já dito, o êxodo rural
que tem como principal característica as mudanças nas relações de trabalho no
campo, como a mecanização das atividades agrícolas que causou a retirada do
trabalhador do campo levando-o em busca de melhores condições nas cidades.
Assim, o processo de urbanização no Brasil esteve amplamente ligado ao
caráter de capitalismo dependente que a formação econômica e social brasileira
adquiriu, sobretudo, após a passagem do modelo agrário-exportador para o modelo
urbano-industrial de desenvolvimento. Esta passagem ocorre sem uma ruptura de
modelos, ou seja, o modelo urbano-industrial se constitui como modelo hegemônico
sem alterar as estruturas originárias do modelo anterior, mantendo uma estrutura
agrária baseada no latifúndio e na concentração de renda, fator que será
determinante no fenômeno do êxodo rural que irá acompanhar a urbanização
brasileira (BOTEGA, 2008).
Com este aumento de contingente populacional, as cidades brasileiras
passaram a enfrentar diversos desafios estruturais, econômicos, sociais e
ambientais. Portanto esta transição do rural para o urbano não ocorreu de forma
natural ou planejada, sendo bastante complicado para os mais pobres que não
tiveram um lugar definido na expansão urbana. Logo, observamos que o descaso
com as necessidades primordiais, com a desigualdade social, com a habitação, e a
incapacidade governamental em planejar está enraizado na conjuntura da formação
urbana nacional.
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No tocante a desigualdade social, Martine e McGranahan (2010) dizem
que a forte desigualdade que caracteriza até hoje a sociedade brasileira veio nos
navios portugueses, os quais trouxeram a estratificação social característica do país
colonizador, e foi logo fortalecida pelas sesmarias e pela adoção do sistema da
escravatura. Através dos séculos, a desigualdade tem sido reproduzida e
aprofundada pelas estruturas sociais e culturais que predominaram nos ciclos
coloniais, imperiais, republicanos, militares e democráticos.
Wood (2003) teoriza a estratificação social a partir das formas de
extração da mais-valia:
Teoricamente, existem apenas duas formas de pensar em
classe: como um local estrutural ou como uma relação social. A
primeira e mais comum das duas trata classe como uma forma
de “estratificação”, uma camada numa estrutura hierárquica
diferenciada por critérios “econômicos” como renda,
“oportunidades de mercado” ou ocupação. Em contraste com
esse modelo geológico, existe a concepção sócio-histórica de
classe como uma relação entre apropriadores e produtores,
determinada pela forma específica em que, citando Marx, “se
extrai a mais-valia dos produtores diretos” (WOOD, 2003, p.
73).

Desta forma, a desigualdade social entre classes é visto no urbano
enquanto categoria teórica de análise e é percebido como um fenômeno
historicamente construído, expressando a organização social do processo de
reprodução do capital. Tem-se no urbano, por conseguinte, o domínio da instancia
econômica sobre a estrutura social, sendo que, ao mesmo tempo em que constitui
uma expressão da exigência do modo de vida capitalista, é também espaço da luta
entre as classes sociais que compõem a estrutura social desse modo de produção.
Assim, ao mesmo tempo em que o urbano constitui espaço de
reprodução do capital é também espaço de reprodução das classes sociais. A partir
dai, a lógica de construção do urbano se responsabiliza por criar uma realidade
contraditória ao propiciar, de um lado, através da produção, a agregação do
trabalhador na fábrica e, de outro lado, a concentração social segregativa da
moradia no âmbito da esfera da reprodução, gerando condições objetivas para
construção da resistência popular, tanto a partir do local de trabalho, como do local
da moradia. Como tal, o urbano assume formas diversificadas de conformidade com
as etapas do desenvolvimento de produção, o que coloca a importância de se refletir
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a especificidade histórica que tem assumido a sua constituição nas sociedades
periféricas do capitalismo monopolista (BOLSONI, 2011).
Devido ao limitado acesso das classes populares a habitação, a maioria
da população de baixa renda no Brasil viveu e vive em lugares e moradias
inadequados devido à ausência de medidas apropriadas para preparar e acomodar
o crescimento urbano. Esse descaso caracteriza a expansão urbana brasileira.
Apesar de muitas décadas de crescimento rápido e da proliferação de
favelas em quase todas as cidades, os assentamentos informais foram e têm sido
tratados como problemas transitórios de ordem pública, os quais precisam ser
eliminados ou que vão desaparecer sozinhos com o “desenvolvimento”. Na maioria
dos casos, o poder público somente se intromete para tentar impedir esse
crescimento (MARTINE, MCGRANAHAN, 2010).
Apesar do pensamento dos autores do não intrometimento do Estado na
questão habitacional, na década de 1930 o Estado brasileiro passa a intervir tanto
no processo de produção como no mercado de aluguel, abandonando a postura de
deixar a questão da construção, comercialização, financiamento e locação
habitacional às livres forças do mercado. Esta nova postura do Estado brasileiro na
questão da habitação é parte integrante da estratégia muito mais ampla, colocada
em prática pelo governo Vargas, de impulsionar a formação e fortalecimento de uma
sociedade de cunho urbano-industrial, capitalista, mediante uma forte intervenção
estatal em todos os âmbitos da atividade econômica (OLIVEIRA apud BONDUKI
1994).
Entre as medidas mais importantes implementadas pelo governo do
Estado Novo no que diz respeito à questão habitacional, estiveram o Decreto-Lei nº.
58/1937 que viabilizou o financiamento da produção imobiliária, vez que
regulamentou a venda de lotes urbanos para pagamentos em prestações e o
Decreto-Lei n. 4598/ 1942, conhecida como a Lei do Inquilinato que passou a
regulamentar as relações entre locadores e inquilinos. Tentou-se conter, com este
Decreto-Lei, o reajuste do preço dos alugueis, congelando-o e inibindo a
rentabilidade com a produção de moradia.
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De todo modo, a organização de um órgão que centralizasse a política
habitacional ocorreu somente em 1946, no governo do General Eurico Gaspar Dutra,
quando é criada a Fundação da Casa Popular (BOTEGA, 2008).
A Fundação da Casa Popular foi instituída pelo Decreto-Lei nº. 9.218 de 1
de maio de 1946 (PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, 1946). Tratou-se de uma
fundação subordinada ao Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio e teve como
principal característica, exposta em seu artigo 5º, o beneficiamento aos mais
necessitados, vedadas obras que não possam ser qualificadas como de tipo
genuinamente popular. Ironicamente, no artigo seguinte, dá preferencia para
aquisição ou construção de moradia aos trabalhadores em atividades particulares,
aos servidores públicos ou de autarquias e por último a outras pessoas (entendemos
que a categoria outras pessoas seriam os inúmeros operários não cobertos pelos
Instituto

de

Aposentadoria

e

Pensões

(IAPs),

estabelece

a

proporção

respectivamente de 3, 2 e 1, ou seja, enquanto beneficiava-se 3 moradias para os
trabalhadores em atividades particulares, disponibilizava-se somente uma para
aqueles que realmente necessitavam. Vale lembrar que o Decreto-Lei dava
cobertura tanto ao urbano quanto ao rural.
Em 6 de setembro de 1946, por intermédio do Decreto-Lei nº. 9.777 18, o
governo de Dutra estabelece as bases financeiras para a Fundação da Casa
Popular e, digamos, amplia o número de beneficiados com o projeto. Além de
atender a população carente, o Decreto-Lei, agora, passa a financiar as indústrias
de materiais de construção, estimulando o crédito para o seu desenvolvimento ou
aperfeiçoamento; os estudos, projetos e organização de planos de construção de
habitações populares antes executadas diretamente pela Fundação da Casa
Popular, pode ser também realizados mediante contrato com terceiros.
Acreditamos que a ampliação dos entes beneficiados tem como base a
pressão da burguesia industrial que se viu prejudicada com a perspectiva de lucro
reduzido com a construção de casas populares, quando na verdade se objetivava
construção de casas de luxo devido ao alto rendimento que estas proporcionavam.
Sem dúvidas as alegações dos burgueses da construção civil se embasaram no pós18

O Decreto-Lei nº. 9.777/1946 encontra-se disponível no site da presidência da República.
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/1937-1946/Del9777.htm. Acessado
em 03/01/2013.
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guerra, momento que os principais insumos para construção civil eram adquiridos via
importação, portanto as dificuldades no transporte e a alta taxação dos insumos
eram motivos para questionamento e pressões políticas. Na verdade, a indústria da
construção civil notou-se compelida quando não foi contemplada com os créditos
disponibilizados pelo Decreto-Lei que institucionalizou a Fundação da Casa Popular.
Outro ente importante a ser discutido dentro da gestão da Fundação da
Casa Popular era a prefeitura dos municípios, responsável pela regionalização do
programa, que foi beneficiada, principalmente após, a “reedição” do Decreto-Lei. O
primeiro Decreto-Lei citado, o da institucionalização da Fundação da Casa Popular,
trata dos municípios de forma limitada dando-o competência somente para
desapropriação de terrenos sem maiores explicações de como seria feito e não
demonstrava quaisquer benefícios aos munícipios. Já no Decreto-Lei “reeditado”,
incumbia a FCP:
Financiar obras urbanísticas, de abastecimento dágua,
esgotos, suprimento de energia elétrica, assistência social, e
outras que visem a melhoria das condições de vida e bem-estar
das classes trabalhadores, de preferência nos municípios de
orçamentos reduzidos, sob a garantia de taxas ou
contribuições especiais, que para isso foram criadas; coopera
com as prefeituras que não disponham de pessoal técnico
habilitado. (DECRETO-LEI 9777/46)

Vejamos que agora as prefeituras, unindo os dois Decretos-Lei, passa a
ser diretamente beneficiada, pois poderá desapropriar terras e incrementar a
infraestrutura de seu município. Louvável intenção, caso as prefeituras, à época, não
fossem assoladas por uma política clientelista. Em virtude disso, cremos que os
beneficiados foram os mais diversos, pois o problema da habitação ainda se prolatou
e prolata por vários anos.
Assim, notamos que a Fundação da Casa Popular instituída oficialmente
no dia do trabalhador teve como objetivo a pacificação da massa operária que se via
combalida diante dos baixos salários. Além disso, levou-se em consideração a
política populista de Getúlio Vargas que à época deu início a construção de
conjuntos residências. (PORTARIA MINISTERIAL 40/1944. MINISTÉRIO DO
TRABALHO, INDÚSTRIA E COMERCIAL)
Na visão de Bonduki (1994), após a saída de Getúlio Vargas e fiel ao
liberalismo predominante, o Estado privilegiava a produção privada e recusava a
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intervenção direta no âmbito da construção de casas para os trabalhadores. Assim,
suas iniciativas restringiam-se à repressão às situações mais graves de
insalubridade, via legislação sanitária e ação policial, e à concessão de isenções
fiscais, que beneficiavam basicamente os proprietários de casas de locação,
ampliando sua rentabilidade. A produção da moradia operária no período de
implantação e consolidação das relações de produção capitalistas e de criação do
mercado de trabalho livre, que corresponde aos primórdios do regime republicano,
era uma atividade exercida pela iniciativa privada, objetivando basicamente a
obtenção de rendimentos pelo investimento na construção ou aquisição de casas de
aluguel.
Levando em consideração a questão sanitária apontada por Bonduki,
buscou-se a contratação de urbanistas e engenheiros de renome e com formação no
exterior para que pudessem mudar a estrutura insalubre que algumas regiões
apresentava, como exemplo os cortiços.
Podemos abrir um parênteses e retomar a discussão do moderno que nas
palavras de Maciel (1997) expõe a relação da ciência e técnica como instrumentos
de dominação:
É possível entender que a utilização a ciência e da técnica,
como instrumentos de dominação e legitimação no bojo da
razão moderna, integra-se ao processo de transformação da
utopia moderna em ideologia do progresso. Na medida em que
a ação transformadora aparece desencarnada das relações
sociais concretas e que a teoria – cientifica e racional –
antecipa a prática – por sua vez também cientifica e racional, o
progresso torna-se neutro e ideal de emancipação. Sob a capa
do progresso, a modernidade, regida pela lógica do capital,
captura os ideais utópicos da revolução e da emancipação,
colocando-se como único horizonte histórico possível. E,
justamente nesta medida, transforma a ideologia do progresso
num formidável impulso controlador, coisificando a ação
humana e separando teoria e prática. (MACIEL, 1997, p. 61)

Silva (2009) apresenta que os cortiços eram tidos como um verdadeiro
inferno social, local de vagabundagem e crime, potenciais originadores de
epidemias, constituindo assim uma ameaça as ordens moral e social. Os cortiços
foram então percebidos como espaço de contágio das doenças e do vício e logo
condenados

pelo

discurso

médico-higienista.

Logo

surgiram

medidas

administrativas: primeiro, uma legislação proibindo a construção de novos cortiços
no Rio de Janeiro; em seguida, a destruição de diversos cortiços.
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Outro exemplo citado pelo autor são as favelas do Rio de Janeiro que
quando tornaram-se evidente, fez-se mister a criação de medidas que procurassem
o controle do crescimento destas, e até mesmo a sua destruição. Um exemplo é o
código de obras, escrito em 1937, que reconhece a existência das favelas e propõe
medidas rigorosas. O código deixava claro que a prefeitura usaria de todos os meios
para fazer valer as leis, reservando-se o direito de demolir novos casebres formados.
Como resultado deste processo, podemos ver, também, o principal
recurso que historicamente as classes populares têm buscado para suprir a crise de
habitação, qual seja, a ocupação de terrenos vazios que, no caso do Rio de Janeiro,
eram os subúrbios e as encostas dos morros (BOTEGA, 2008).
Nesse contexto são frequentemente geradas pressões para tentar
“resolver” o problema da habitação com o intuito de angariar os votos da população.
Essas atitudes são coerentes com as normas e valores de uma sociedade desigual
que, historicamente, raramente tem priorizado as necessidades e os problemas de
sua população mais pobre.
Nesse processo, o urbano se transforma num espaço privilegiado de luta
de classes e o solo urbano passa a ser fundamental para a questão habitacional,
dado o seu caráter privado, limita o acesso das classes populares à moradia na
cidade.
3.2 Questão habitacional em Goiânia
Antes de adentrarmos no período proposto neste capitulo, cabe-nos
recapitular que ainda no projeto inicial da construção da cidade houve a
preocupação com a moradia para o proletariado por parte de Armando de Godoy
que visou para Goiânia o modelo urbano da cidade-jardim inglesa, a qual teve como
precursor o inglês Ebenezer Howard (1850-1928).
Primeiramente, Godoy objetivava atrair os imigrantes rurais e introduzi-los
ao universo industrializado das metrópoles, para que tivessem contato com a
civilização. Entretanto este objetivo não ia de igualdade com o real objetivo da
cidade-jardim que, de acordo com seu criador, era o de atrair a população urbana
das metrópoles e levá-las a uma cidade com qualidade de vida.
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Godoy (1943) corrobora sua tese de migração campo-cidade via cidadejardim, dizendo que caso assim não fosse poderia surgir favelas como na Inglaterra:
O aparecimento da cidade-jardim se filia ao surto industrial dos
tempos modernos. E foi em virtude de tal filiação que ela surgiu
em primeiro lugar na Inglaterra, pois a grande atividade
industrial levou grandes massas proletárias a povoar os
arredores das fábricas. Desta forma, as favelas foram se
multiplicando nos diferentes quarteirões. (GODOY, p. 137,
1943)

Acontece que a época da publicação da obra Garden Cities of tomorrow
de Howard, em 1898, a Europa já havia se industrializado, vivendo portanto um
momento completamente distinto do vivido pela futura Goiânia. Howard consciente
das dificuldades que assolava a população, e principalmente o proletariado,
referente a habitação e exploração burguesa nos valores dos alugueis, propõe leválos a um local que possua tanto os benefícios da cidade como os do campo,
diferentemente de Godoy que queria retirar a população do campo e levá-la para a
cidade.
Portanto o proposto por Howard não era criar um êxodo rural, muito
menos incentivar a vida urbana; a intenção era qualidade de vida para a população
urbana que já estava assolada pelas enfermidades das cidades.
Entretanto, Godoy (1943) analisa a cidade-jardim como de criação
burguesa frente a uma forte propaganda contra a habitação insalubre:
Diante de tão degradante espetáculo, cada vez mais dolorosa e
ameaçados, almas generosas e nobres se revoltaram,
começando-se então, uma forte propaganda contra a habitação
malsã, propaganda que se iniciou nos salões e clubes, e que
logo invadiu as colunas dos jornais. Mercê de tal movimento, os
industriais e os políticos voltaram o pensamento para o
importante
problema
do
alojamento
dos
operários
(GODOY,1943, p.137).

Entretanto, Engels (1873), na obra a questão da habitação, refuta a boa
intenção burguesa quanto a questão da habitação insalubre alegando que a partir do
momento em que ficou comprovado, através principalmente de leis referendadas,
que a questão da higiene das habitações tinha ligação com a proliferação de
epidemias, os humanitários burgueses inflamaram-se numa nobre emulação a favor
da saúde dos operários:
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As modernas ciências da natureza demonstraram que os
chamados bairros maus onde os operários estão apinhados
são os focos de todas as epidemias que de tempos a tempos
afligem as nossas cidades. A cólera, o tifo e a febre tifoide, a
varíola e outras doenças devastadoras espalham os seus
germes no ar pestilento e na agua contaminada destes
bairros operários. Quase nunca de lá desaparecem,
desenvolvendo-se, logo que as circunstâncias o permitem,
em grandes epidemias e, ultrapassando então os seus focos,
vão atingir também as partes da cidade mais arejadas e
sadias habitadas pelos senhores capitalistas. A dominação
dos capitalistas não pode permitir-se impunemente o prazer
de gerar doenças epidémicas entre a classe operária; as
consequências recaem também sobre eles próprios e o anjo
exterminador desencadeia a sua fúria entre os capitalistas de
forma tão brutal como entre os operários (ENGELS, 1873).

Assim, a visão crítica de Engels demonstra que a priori não existia
preocupação de dar uma habitação salubre e confortável a classe trabalhadora, mas
controlar epidemias que pudessem assolar toda a população e, claro, a burguesia
não estava segura.
Assim, compreendemos que seria difícil resolver o problema da habitação
quando o objetivo primordial era assegurar qualidade de vida a burguesia e não aos
trabalhadores. Por isso, afirmamos que Godoy foi positivista ao afirmar que a cidadejardim resolveria a questão social da habitação:
Preciso frisar e lembrar que o objetivo do eminente homem que
concebeu a cidade-jardim, foi de ordem a afastar qualquer ideia
de exploração das classes pobres. Esteve sempre longe do
seu espírito a preocupação de lucro. Seus fins foram sempre
humanitários. Em torno de tão bela e altruistica criação tem
havido algumas sórdidas explorações, com o único objetivo de
colocar diante de pobres chefes de família a perspectiva de
uma casa, vendendo-lhes por quantias altas, minúsculas
parcelas de terreno que mal comportam uma pequena
construção, e que foram comprados por soma bastante inferior.
Dê-se outro nome a tais explorações, menos o de cidadejardim, criação puramente altruística, cujo principal objetivo foi
contribuir para se resolver a questão social, proporcionando as
famílias proletárias moradas com todo o conforto moderno
(GODOY, 1943, p. 137).

Ainda segundo Godoy (1943), Ebenezer Howard imaginou a cidade em
questão, não só com o objetivo de dar bom alojamento as famílias dos operários,
mas também o aperfeiçoamento moral do proletariado. Foi tal ideia que o conduziu a
estabelecer, como uma das principais condições a realizar, não se permitir nas
cidades-jardins habitações coletivas, que segundo ele eram prejudiciais a vida e ao
recato das famílias. As casas deveriam ficar isoladas umas das outras, seria proibido
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casas de bebidas e de diversões que pudessem ser nocivas a educação e a
formação moral dos habitantes.
Ao nosso ver, fica claro diante as afirmações de Godoy que Howard se
preocupava com a habitação, contudo observamos em sua obra que na realidade
havia a intenção de acalmar as massas, pois ao se isolar as famílias e o encontro de
lazer, evita-se a dispersão de ideias que poderiam culminar em revoltas, motins ou
greves. Ademais, ao se fazer propaganda exaltando as benesses da cidade-jardim,
pretende-se elevar a moral do proletário, passando a falsa impressão de que ele
estaria livre da exploração do aluguel.
Esta intenção nos remete a tese de Gramsci (2007) sobre o
Americanismo e Fordismo que demonstra a psicanálise como expressão do aumento
da coerção moral exercida pelo aparelho estatal e social sobre os indivíduos. Além
disto, apresenta a burguesia focada na criação de um novo tipo de operariado para
ser subserviente ao capital; onde a elevação moral baseia-se em políticas de
coordenação do individuo, controlando o seu tempo livre e construindo uma moral
voltada para a produtividade. Para Gramsci: Na América, a racionalização
determinou a necessidade elaborar um novo tipo humano, adequado ao novo tipo de
trabalho e de processo produtivo. (GRAMSCI, 2007, p. 248)
Godoy (1943) inclusive menciona a dispersão de greves pós CidadeJardim:
Uma prova dos salutares efeitos da casa, com certo grau de
conforto, temos na vida das cidades-jardins construídas em
vários países do mundo, a primeira das quais surgiu na
Inglaterra. Nas referidas cidades, destinadas a famílias
proletárias, a mortalidade é menor que nos outros centros de
população, havendo nelas diminuindo a criminalidade e as
greves quase desaparecido (GODOY,1943, p.152).

Inclusive as greves já eram vistas em Goiânia. Segundo Alvares (1942),
foram registrados, e passaram pela Superintendência das Obras mais de 4.000
trabalhadores. Era uma massa também oscilante: se havia dinheiro, crescia o
numero de operários em atividade, as construções prosseguiam. Cessando o
numerário, reinava a indisciplina, a agitação, o fermento das greves. Os problemas
da administração se assoberbavam, mais ainda, com a paralização das obras, diante
das greves que rebentavam. A tabela 4 mostra o registro de greves dos operários:
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Tabela 4 – Greves em Goiânia 1934-1936
Motivo

1934

1935

1936

Tentativas de greves,
por falta de pagamento

Várias

Várias

2

Greves levadas a efeito
por falta de pagamento

Várias

5

O

Fonte: Alvares (1942), p. 64.

Tal processo tem na apropriação sua pedra de toque; esta aparece na
instância jurídica, como propriedade privada, consubstanciando-se em dois
momentos: o primeiro se refere à apropriação do processo real que determina a
direção do processo produtivo e se propaga em todos os níveis da sociedade, e a
outra, à apropriação do produto criado pelo trabalho. O modo como se dá a
apropriação delineará os contornos e determinará as necessidades de produção e
consequentemente da sociedade. Logo a determinação das diretrizes, prioridades e
necessidades da sociedade dar-se-á, necessariamente, com conflitos e lutas.
(CARLOS, 1994, p. 23)
Ou seja, a necessidade da criação de modelo como a cidade-jardim vai
muito mais além do que simplesmente dar abrigo ao proletariado. Como ficou
comprovado, serviria, também, para acalmar e dispersar a massa.
Mesmo com as desconexões relatadas, Godoy projetou o modelo cidadejardim para Goiânia, todavia, os ideais foram deixados de lado e somente o traçado
foi mantido. Notemos a clara semelhança das figuras 12 e 13:
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Figura 12 – Cidade-Jardim de Howard

Figura 13 – Planta de Goiânia

Em suma, a cidade-jardim de Godoy se difere em vários aspectos com a
proposta original por Howard. A migração do homem do campo para a cidade e a
especulação do capital sobre as habitações gerariam diversos malefícios para
Goiânia e pouco contribuiria para a questão da habitação dos operários.
Cabe rever, também, a questão da propriedade da terra nas cidadesjardim. A área onde ergueria Goiânia seria de propriedade do Estado, portanto ele
seria o proprietário da área onde se implantaria a cidade, mesmo assim os lotes para
moradia e para as atividades econômicas seriam vendidos e não alugados aos
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habitantes. Assim, cada morador se transformaria em um pequeno proprietário com
todos os direitos de propriedade que a lei lhe concede, inclusive especulando-a
segundo o preço do mercado (DAHER, 2003, p. 142).
Se continuarmos o raciocínio de Daher, veremos que a cidade-jardim
concatena com a perspectiva geral de uma cidade para o capital, pois segundo ela a
morada poderia ser tratada como mercadoria e, portanto, ser especulada. Ou seja,
não haveria meios de coibir o caráter mercadológico dos imóveis.
Outra questão marcante da cidade-jardim é a quem pertenceria a
habitação. Atenta-se para o fato que Howard achava que o termo renda fundiária era
inapropriado no caso da cidade-jardim, pois, ao contrário do que ocorria em outras
cidades, na cidade-jardim a propriedade ficaria nas mãos do poder público. Assim,
ele chamou de “renda do proprietário” a parte da renda fundiária destinada ao
pagamento das prestações da propriedade em que se ergueria a cidade-jardim.
Howard denominou ainda a parcela que representa o reembolso do preço de compra
de “fundo de amortização” e a parte consagradas as benfeitorias, de “taxa”. A soma
total seria a “renda-taxa”. Esse sistema seria adotado tanto nas propriedades rurais
como nas urbanas (DAHER, 2003, p. 142).
Para Marx (1985) qualquer que seja a forma específica da renda fundiária,
todos os seus tipos tem de comum: o apropriar-se da renda é a forma econômica em
que se realiza a propriedade fundiária, e a renda fundiária supõe propriedade
fundiária, que determinados indivíduos sejam proprietários de determinadas parcelas
do globo terrestre (MARX, 1985, p. 727).
A propriedade fundiária supõe que certas pessoas têm o
monopólio de dispor de determinadas porções do globo
terrestre como esferas privativas de sua vontade particular,
com exclusão de todas as demais vontades. Isto posto, trata-se
de esclarecer o valor econômico, isto é, a valorização desse
monopólio na base da produção capitalista. (MARX, 1985, p.
707)

Engels (1873) via esse tipo de propriedade (aquela que surge com o
êxodo rural, do chamamento do operário para a cidade e o Estado como provedor
de uma moradia nos moldes da cidade jardim) como uma utopia burguesa e
pequeno-burguesa de pretender dar a cada operário de uma casinha e, desse modo,
amarrá-lo ao seu capitalista de forma semifeudal. O autor complementa:

98
Para os nossos operários das grandes cidades, a primeira
condição de vida é a liberdade de movimento, e a propriedade
de terra só poder para eles uma prisão. Arranjai casas que lhes
pertençam, prendei-os de novo à gleba – e quebrareis a sua
resistência a diminuição dos salários por parte dos fabricantes.
O operário isolado pode, ocasionalmente, ter oportunidade de
vender a sua casinha, mas, no caso de uma greve séria ou de
uma crise geral da indústria, todas as casas pertencentes aos
operários afectados teriam de ser postas à venda no mercado,,
não encontrando, portanto, qualquer comprador, ou tendo de
ser vendidas muito abaixo do preço de custo. (ENGELS, 1873,
p. 27)

Com este sistema de renda-taxa, a terra não estaria sujeita a
especulação, eis que seria de propriedade da municipalidade. Segundo Howard, a
diferença do preço do aluguel cobrado pelo uso do solo, entre a cidade e o campo,
ocorre devido a densidade populacional e como as propriedades são, na grande
maioria, privadas, o lucro proveniente do uso do solo fica nas mãos de particulares.
Na cidade-jardim, mesmo que a renda da terra aumentasse, com o aumento da
densidade populacional, não se destinaria ao setor privado, mas contribuiria para o
pagamento de impostos locais (DAHER, 2003, p. 142).
Vejamos, portanto, que cidade-jardim aparece como solução para o
problema da habitação, porém fecha os olhos para a questão dos alugueis. Engels
(1873), sobre estes casos de aluguel, descreve que se trata de um negócio de
mercadorias de todo habitual entre dois cidadãos, e este negócio processa-se
segundo as leis econômicas que regulam a venda de mercadorias em geral e a
vendam em especial, da mercadoria: propriedade do solo. Continua dizendo que na
questão da habitação temos duas partes frente a frente: o inquilino e o senhorio ou o
proprietário da casa. O primeiro quer comprar ao segundo o uso temporário de uma
habitação; tem dinheiro ou crédito – mesmo que tenha de comprar este crédito ao
próprio proprietário da casa, mais uma vez a um preço usurário como um
suplemento ao aluguel. O inquilino – mesmo que seja operário – surge como um
homem de posses, que precisa de já ter vendido a sua mercadoria própria, a força
de trabalho, para poder aparecer, com a sua receita, como comprador do usufruto de
uma habitação ou que tem de poder dar garantias de venda iminente dessa força de
trabalho. Ainda para Engels (1873) o cerne da solução, tanto burguesa como
pequeno-burguesa, da questão da habitação é a propriedade pelo operário da sua
habitação.

99

A solução para Lefebvre (2008) somente poderia ser resolvida por uma
gestão e por uma apropriação coletiva do espaço:
A questão da habitação, tratada por Engels há um século, está
um pouco modificada: ela tornou-se uma parte da questão
urbana, que, por sua vez, tornou-se uma parte da questão do
espaço. Essas questões só podem ser resolvidas por uma
gestão e por uma apropriação coletivas do espaço. O que se
vincula, de um lado, à propriedade do solo e, por outro, é
preciso reconhecer, à grande estratégia planetária.
(LEFEBVRE, 2008, p. 161)

Nessa discussão, levamos a crer que ter o operário sua própria moradia
seria benéfico a burguesia já que esta não se preocuparia com o pagamento de um
salario que fosse suficiente para se pagar uma moradia, pois segundo Engels:
Todo lucro do capital é extraído de um desconto do salário
normal. Não admira que a grande e a pequena burguesia, que
vivem e enriquecem a custa destes descontos anormais do
salário se entusiasmem por os operários possuírem casa.
(ENGELS, 1873)

Assim, o plano urbanístico inicial teve somente como objetivo delimitar
áreas para venda e reserva de terrenos. A questão da habitação, apesar de ter sido
pensado por Godoy, foi deixada de lado. Ou seja, não houve uma real preocupação
com a moradia, o que houve foi somente divagações ou teorias sem qualquer prática
efetiva de resolver o problema.
3.3 O contingente populacional e os domicílios
A questão urbana goianiense perpassa pelo crescimento demográfico na
região e nos leva a discutir quais os motivos levaram o aumento populacional ou a
estagnação, bem como quais as consequências habitacionais ocorreram no período
assinalado. A figura 14 nos apresenta uma população de 14.300 pessoas ainda na
década de 30, já somado com os habitantes de Campinas; um crescimento
significativo em 1940 e um período de estagnação do crescimento em 1950.
Vejamos:
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Figura 14 – Crescimento demográfico de Goiânia

Consideramos, entre outros motivos, que o crescimento irrisório apontado
em Goiânia nas décadas de 40 e 50, se deu devido ao decreto nº. 3.059/1941 que
criou as Colônias Agrícolas Nacionais e, que em Goiás, no mesmo período, foi
instituído a Colônia Agrícola Nacional de Goiás, localizada na região de Ceres.
Bertran (1988) analisa que Ceres recebeu entre 1943 e 1950, uma
população agrária de 30.000 pessoas. Acreditamos que além de buscar emprego,
esta população recém chegada, provavelmente, queria usufruir do decreto que
dispunha sobre a ocupação de lotes na região. Os quesitos para a ocupação eram:
ser

preferencialmente

cidadãos

brasileiros,

comprovadamente

pobres,

com

habilidades agrícolas, prole numerosa, maiores de 18 anos, não proprietários rurais
e com o compromisso de residência nos lotes. De todo modo, Bertran (1988)
complementa que ao longo do tempo as colônias entram em decadência, tanto
econômica quanto demográfica, observando-se que desde a década de 60 existe
fortes concentração da propriedade, período em que Goiânia volta ao crescimento
demográfico.
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A volta do crescimento demográfico em Goiânia, na década de 60,
apresenta um significativo aumento, de 53.389 habitantes em 1950 para 153.505. Já
na década de 70, aumentou o contingente em cerca de 40%, contando com o
número de 389.784 mil habitantes, a partir dai o crescimento demográfico foi
significativo.
Cordeiro alerta que no período da II Guerra Mundial, devido a carência e
o alto custo em insumos para a construção civil, em Goiânia houve carência de
moradias e, como consequência, uma alta nos alugueis, com base na demanda
existe, necessária para o assentamento dos primeiros habitantes da capital. Estes
vinham atraídos muitas vezes pelo desejo de enriquecer, no processo de
sedimentação da urbanização do sítio. E também pelos atraentes valores das
propagandas realizadas pelo Departamento de Terras e Propaganda do governo,
com o objetivo de adensar e implantar a ocupação espacial (CORDEIRO, 1989, p.
27).
Daher esclarece que com a queda da ditadura de Vargas, em 1945,
quando Pedro Ludovico é deposto de seu cargo de interventor federal, convoca-se
eleições e sobe ao poder, em 1947, o proprietário da construtora que edificou a
cidade, Jerônimo Coimbra Bueno. Coimbra Bueno foi eleito pelo voto popular e
como tal teria de compartilhar o poder com a sociedade, isso é, com a iniciativa
privada, na figura dos proprietários fundiários e com a população de menor recurso,
base de sua sustentação política. A partir dessa gestão, o poder público libera a
comercialização das terras de propriedade particular em torno de Goiânia e não
impede o processo de ocupação de terras públicas, iniciada desde sua construção
pela população de menor poder aquisitivo (DAHER, 2000, p. 212).
Vejamos que Pedro Ludovico, na medida do possível, tentou seguir o
plano urbano original, intervindo no loteamento e reservando espaço das terras
públicas para futuro crescimento da cidade. Por outro lado, quando Coimbra Bueno
atinge o poder, como Governador, este, através de acordo políticos com os
latifundiários da região e diversos proprietários de terras, libera os loteamentos.
Esta legalização teve como fato gerador, de acordo com Elias Bufaiçal,
empresário do setor imobiliário de Goiânia, em entrevista concedida em 1979 para
Daher (2000), a pressão dos proprietários de terra reivindicando ao governador a
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liberação de suas áreas para serem loteadas e comercializadas. Pressionado,
Coimbra Bueno finalmente libera as terras de propriedade particular para serem
loteadas, com edição do Decreto-Lei nº. 574 (Código de Edificações de Goiânia), de
12 de maio de 1947 (DAHER, 2000, p. 227).
Teoricamente, essa pressão por parte dos proprietários de terra tem como
base o Decreto nº. 11/1944 que proibiu novos loteamentos por um período de cinco
anos, ou seja, essa medida prejudicou o vértice da especulação imobiliária, pois a
tendência mercadológica indica que os lotes se valorizarão a partir do momento que
loteamentos subsequentes vão surgindo. Além disto, os primeiros se valorizarão
devido, principalmente, a proximidade com o centro urbano e de todo o investimento
estatal já disposto.
Após a liberação de áreas para loteamento, Coimbra Bueno cede a
pressão popular de algumas associações de moradores já organizadas e assina a
Lei nº. 39 de 11 de dezembro de 1947 que tratou, entre outros, de conceder
preferencia para que os lotes fossem adquiridos pelos seus próprios ocupantes.
Para

que

isto

ocorresse

houve

disputas

e

pressão

popular

devido

ao

descontentamento de se verem a beira da expulsão de suas posses, para tentar
acalmar a massa, dá preferencia de compra aos posseiros.
Aliás, a questão da ocupação de algumas regiões de Goiânia foi
apresentada pelo jornal Folha de Goiaz datado de 08.04.46 que publicou que até o
ano de 1946, o Setor Botafogo e a Vila Nova não eram loteados e sim invadidos. E
que após os serviços de loteamento, restava proceder a efetivação do direito de
propriedade dos lotes. Relatou que o principal problema girava em torno dos lotes
ocupados, porém os moradores fizeram um abaixo-assinado para que se o
proprietário fosse vender as terras que fossem para eles próprios já que tinha direito
sobre a terra (FOLHA DE GOIAZ apud CORDEIRO, 1989).
Foi neste ambiente que ocorreu a assinatura do Decreto-Lei nº. 176. O
prefeito Eurico Vianna (PSD), engenheiro que a convite de Pedro Ludovico
participou da construção de cidade, e indo de encontro aos ideais de Coimbra
Bueno, assinou o Código de Edificações de 1947, decreto que dispensava a
exigência de infraestrutura urbana para loteamentos. E, em decorrência disso, houve
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a aprovação e deflagração de vários loteamentos, com desarmonias do tecido
inicialmente projetado (CORDEIRO, 1989).
Estabeleceu-se assim a predominância do solo à bem de troca no
processo de mercantilização, com a perda do domínio pleno do controle do
crescimento urbano. Os proprietários de terrenos das áreas circunvizinhas passaram
a participar do processo de parcelamento e vantagens da área já urbanizada sem a
preocupação do processo de urbanização quando da época de implantação de
Goiânia. A cidade estava formada e voltada para a especulação imobiliária a mercê
do capital.
É claro que esta situação de total entrega ao capital, iria ter reflexos na
questão habitacional. Sendo assim, o Indur (1981) na década de 1970 faz um
apanhado histórico da questão da habitação a partir da década de 1950,
quantificando e qualificando os vários tipos de domicílios. A tabela 5 mostra a região
de expansão de Goiânia e a tipologia dos domicílios em 1970:
Tabela 5 – Tipologia dos domicílios de Goiânia - 1970

MUNICÍPIO
Goiânia
Estado de
Goiás

DURÁVEIS
NÚMERO
%
64.552
90
350.583

64

DOMICÍLIOS
RÚSTICOS
IMPROVISADOS
NÚMERO
%
NÚMERO
%
7.036
10
391
0
193.355

36

1.778

0

TOTAL
NÚMERO
%
71.979
100
535.716

100

Fonte: IBGE – 1970.

Em análise, os números demonstram que Goiânia, em 1970, possuía
71.979 domicílios, destes 7.427 ou 10,32% podem ser tratados como casos de
déficit habitacional, por não possuírem as características necessárias de uma
habitação digna.
Esta questão de moradia digna deve estar delineada no sentido de
políticas complementares voltadas para a melhoria dos domicílios existentes,
principalmente da população de baixa renda. Desta forma, o conceito de déficit
habitacional em Goiânia se encaixa no perfil proposto pela Fundação João Pinheiro
(2005):
O conceito de déficit habitacional utilizado está ligado
diretamente as deficiências do estoque de moradias. Engloba
aquelas sem condições de habitabilidade devido a
precariedade das construções ou em virtude de desgaste da
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estrutura física. Essas devem ser repostas. Inclui ainda a
necessidade de incremento do estoque, devido a coabitação
familiar ou a moradia em imóveis construídos com fins não
residências. O déficit habitacional pode ser entendido, portanto,
como déficit por incremento de estoque e como déficit por
reposição do estoque (FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO, 2006, p.
15).

Domicílios rústicos para a Fundação João Pinheiro (2006) 19 são aqueles
sem paredes de alvenaria ou madeira aparelhada, o que resulta em desconforto e
risco de contaminação por doenças, em decorrência das suas condições de
insalubridade. Já os domicílios improvisados engloba todos os locais construídos
sem fins residenciais e que servem como moradia, o que indica claramente a
carência de novas unidades domiciliares.
Em soma, podemos acrescentar que muitos eram os casos de domicílios
inadequados em Goiânia, pois havia carência de infraestrutura, adensamento
excessivo de moradores, problemas de natureza fundiária e alto grau de
depreciação ou sem unidade sanitária domiciliar exclusiva. A Fundação João
Pinheiro (2006) considera domicílios carentes de infraestrutura todos os que não
dispõem de ao menos um dos seguintes serviços básicos: iluminação elétrica, rede
geral de abastecimento de água com canalização interna, rede de esgotamento
sanitário ou fossa séptica e coleta de lixo.
Outra situação recorrente em Goiânia era o caso das moradias com
inadequação fundiária que se referiam aos casos em que pelo menos um dos
moradores do domicílio tem a posse da moradia, mas não possui a propriedade,
total ou parcial, do terreno em que ela se localiza. Esse conceito de inadequação
fundiária também é definido pela Fundação João Pinheiro que considera esses
casos acarreta a depreciação dos imóveis.
Ainda a pesquisa do Indur (1981) traçou em seguida uma perspectiva
histórica que vai de 1950 a 1970 e demonstra a região de expansão de Goiânia,
esboçando um paralelo entre população e domicílios:

19

A Fundação João Pinheiro é uma entidade do Governo de Minas Gerais vinculada à Secretaria de
Estado de Planejamento e Gestão. É referência nacional em estatísticas e informações, pesquisas
históricas, econômicas e demográficas, desenvolvimento humano, segurança e criminalidade,
desenvolvimento urbano, ensino e pesquisa em administração pública.
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Tabela 6 - Goiás, região de expansão de Goiânia: População e Domicílios
1950
MUNICÍPIO
POPULAÇÃO DOMICÍLIOS

1960

1970

POPULAÇÃO
POPULAÇÃO
POPULAÇÃO
POPULAÇÃO DOMICÍLIOS
POPULAÇÃO DOMICÍLIOS
DOMICÍLIOS
DOMICÍLIOS
DOMICÍLIOS

Goiânia

53.389

10.041

5,32

151.013

27.738

5,44

380.773

71.979

5,29

Estado de
Goiás

1.214.921

231.449

5,25

1.917.460

348.593

5,50

2.938.667

535.716

5,49

Fonte: IBGE (1950, 1960, 1970)

Vejamos que esta tabela 6 não nos mostra a tipologia das moradias,
somente tange que a quantidade de moradores por habitação é em média 5,35
durante os anos de 1950 a 1970. Este estudo não é afirmativo trata-se somente de
suposição de que esta era a quantidade de moradores por habitação e de nada
contribui pra sabermos qual o real déficit, muito pelo contrário, a pesquisa nos induz
a pensar que todos os habitantes de Goiânia possuíam uma moradia, pouco se
importando se esta era habitável ou não ou havia superlotação. Inclusive, nesta
visão puramente matemática, a tabela demonstra que durante estes 20 anos a
relação entre o total da população e domicílio mostrou-se estável, ou seja, para a
pesquisa, o urbano goianiense sempre foi perfeito quanto ao número de habitantes e
domicílios, deixando a demonstrar que o déficit era camuflado pelos números.
Em esclarecimento sobre a tabela 6, o Indur (1981) ressalta que o déficit
habitacional permite conhecer o número de domicílios habitacionais existentes,
embora, em razão da fragilidade da metodologia utilizada para o cálculo, as
necessidades reais possam ser superiores. No entanto, afirma que o déficit é um
indicador significativo. Explicação rasa e sem embasamento teórico ou empírico
sobre o caso específico.
Ainda na tabela podemos aproveitar o raciocínio da média de 5,32
moradores por habitação e chegarmos ao número de, em 1970, temos 39.511
pessoas vivendo em condições subumanas de moradia. Se realmente acreditarmos
que conforme a tabela 6 houve relação estável entre o total da população e
domicílios, podemos então deduzir que nas décadas passadas o número de
moradias rústicas e improvisadas também pode ter sido na média de 10,31% do
número total de domicílios, sendo assim, em 1950 tínhamos 5.538 casos e em 1960
tínhamos 14.752 pessoas com problemas habitacionais.
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Tabela 7 – Déficit habitacional quantitativo – 1950 a 1970

ANO

NÚMERO DE
HABITANTES

NÚMERO
DO DEFICIT

1950
1960
1970

53.389
151.013
380.773

5.538
14.752
39.511

Fonte: Autora.

Corroboramos a tese da média de 10% do déficit habitacional sob o
número total de domicílios demonstrando que no ano de 2000 a média continua a
mesma. Vejamos:
Tabela 8 – Estimativas do déficit habitacional básico – 2000

MUNICÍPIO
Goiânia

DÉFICIT HABITACIONAL BÁSICO
% DO TOTAL DOS
ABSOLUTO
DOMICÍLIOS
Total
Urbana
Rural
Total
Urbana
Rural
31.514
31.365
149
10,05
10,06
7,81

DOMICÍLIOS VAGOS
Total

Urbana

Rural

37.341

37.011

330

Fonte: Ministério das Cidades, 2013.

A tabela 8 nos chama atenção por ser recente e fazer um paralelo entre
déficit habitacional básico (aqueles que se enquadram em habitações rústicas ou
improvisadas) e o número de domicílios vazios. Nota-se que existia no ano 2000, em
Goiânia, um excesso de domicílio vago, cerca de 6000 a mais que o necessário para
cobrir o déficit. Este absurdo parte do desdém do mercado imobiliário em pouco se
importar com a falta de moradia especificamente para a população pobre, já que
comprovou, via suas reservas, que o público alvo dessa reserva é da classe alta e
que prefere reservar os imóveis para futura especulação.
Sem sombra de duvidas, se vislumbrarmos um nova pesquisa com os
mesmos termos desta da tabela 8, teremos uma quantidade ainda maior de
domicílios vagos, já que Goiânia viveu uma grande expansão imobiliária na primeira
década do século XXI. Neste mesmo período, tivemos em nossas terras um dos
maiores ataques da propriedade privada em face dos moradores de área de
ocupação. Os habitantes do Parque Oeste Industrial tiveram suas habitações
(rústicas e improvisadas) demolidas por tratores, tudo sob ordem judicial de
reintegração de posse. Seus moradores foram expulsos a base de cassetete e arma
de fogo, demonstrando o poder dos grandes proprietários de terras e sua influência
no mundo jurídico que se matem cego ao lidar com a função social da propriedade.
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Essa triste situação somente confirma a identidade de Goiânia, a capital
que tem como pais o capital imobiliário e em nenhuma circunstância o tirou do poder
ou confirmou outra paternidade até então.
A saga do capital imobiliário atingiu um de seus objetivos com a retenção
de lotes como vimos no capítulo anterior que relatou exatamente os bairros que
ficaram inertes aguardando legalização ou simplesmente esperando a valorização
desejada.

Trataremos,

a

seguir,

especificamente

o

trinômio

contingente

populacional, retenção e especulação imobiliária nos anos finais deste estudo (19601964).
3.4 O crescimento da cidade e a especulação imobiliária
3.4.1 Motivos para o crescimento da cidade (1960-1964)
O crescimento de Goiânia veio com o acrescimento do contingente
populacional que segundo dados do IBGE, do recenseamento geral de 1º/IX/1960, a
década de 60 é marcada por esta fase e também pelo crescimento urbano estrutural,
pois contava com uma população residente na cidade quase 7 vezes maior que na
rural conforme quadro abaixo, além da quantidade significativa de novos bairros
citados no primeiro capítulo.
Figura 65 – Situação demográfica 1960

Fonte: IBGE, anuário 1960.

Várias são as respostas ao se perguntar o porquê do crescimento urbano
elevado. Um dos esclarecimentos é que este aumento do urbano em detrimento do
rural, segundo Borges (2000), pode ser explicado em torno da propriedade rural em
Goiás. Citando os apontamentos de Bertran, Borges (2000) expõe que enquanto em
1950/60 a solução do mundo rural em Goiás passava pelo teste da pequena
propriedade, já nos anos seguintes, com a nova fronteira aberta com as estradas
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radiais de Brasília, passava-se a um problema inverso: o da ocupação de grandes
áreas por população agora escassa.
Corroborando com a ideia de Bertran, Silva e Silva (1989) expõe que o
elevado incremento da taxa de urbanização que se dá no Brasil a partir da década
de 50, por exemplo, vem sendo largamente influenciado pela ocupação das áreas
agrícolas pelo capital monopolista, através de um modelo de grande propriedade
para produção extensiva, de modo que a introdução de formas capitalistas no
campo, ao separar o pequeno agricultor de seu meio de produção, aumenta a
proletarização, gerando enormes fluxos migratórios em direção as cidades.
Devemos, pois, considerar que este processo migratório foi um dos
fatores condicionantes para o crescimento populacional de Goiânia e considerando
que, na sua maioria, a população migrante é de baixíssimo nível de renda, grande
parte do espaço urbano foi ocupado através de assentamentos, ou ainda, através de
imóveis que não atenderam os mínimos requisitos de um verdadeiro processo de
urbanização, incluindo a falta de uma infraestrutura básica de coleta de lixo, de
esgoto, de água, de transporte, fatores que golpeiam a decência humana.
Ressaltamos que a migração rural-urbana tem o efeito de criar déficit
habitacional na cidade, além de desorganizar a ocupação urbana e sobrecarregar a
infraestrutura de serviços públicos e equipamentos comunitários.
Essa dinâmica da migração indiscriminada ocasiona, ainda, o inchaço
urbano e torna difícil o acesso ao mercado legal de lotes para uma grande parte da
população. As razões disto estão ligadas a especulação, ao alto custo da
formalização, concentração dos investimentos de infraestrutura, problemas de
financiamento e de produtividade de construção (MARICATO, 1997).
Costa (2002) ressalta que o crescimento acelerado da população urbana
no Brasil, nas últimas quatro décadas, gerou sérios problemas de infraestrutura, já
que os investimentos neste setor não se propagaram no mesmo ritmo. Neste
sentido, é que podemos entender o processo de favelização, que entra na pauta das
carências permanentemente desatendidas. O autor assevera que a favela se torna a
expressão mesma de um modelo de desenvolvimento econômico desigual, marcado
por uma aceleradíssima urbanização que prevaleceu no Brasil do pós-30.
Este processo de favelização pode ser visto com maior expressão a partir
de 1947 quando o Estado realizou um Cadastro Suburbano de Goiânia, através da
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Secretaria da Economia Pública, detectando os principais pontos de invasão na
cidade até então. Das áreas levantadas destacavam-se invasões na Nova Vila e
também no Botafogo, remanescente da primeira invasão da cidade. Outra área
localizava-se na Avenida Oeste, junto a Vila Militar, no final da pista do antigo
aeroporto. 20
Próximo ao córrego Areião surgiu outra invasão, que ficou conhecida mais
tarde como Macambira, em parte da região onde seria projetado o Setor Pedro
Ludovico no final da década de 1950. Uma última área situava-se além do final da
Avenida Contorno, junto aos galpões da garagem da Estrada de Ferro. Grande parte
das residências da Nova Vila e do Botafogo era constituída por casas de adobe, pau
a pique, ranchos de capim, barracos de madeira ou papelão e ate mesmo casebres
cobertos com saco de cimento (GONÇALVES, 2002).
Sobre a ocupação na Vila Nova, narra o Prefeito Helio Seixo Brito:
De onde hoje existe a mais bela praça de Goiânia, por nós
construída no bairro de Vila Nova, retiramos pacificamente,
nada menos de 26 barracos. Todos se lembram do melancólico
quadro que apresentava aquele amontoado de casebres
construídos com pedaços de tabua, latas, sacos de cimento,
etc. e, o pior, as famílias já se tornava proibido e mesmo
perigoso andar por perto. Maus elementos, desordeiros e
mulheres de vida fácil já procuravam instalar ale seu quartel
general no bairro de Vila Nova. Felizmente nossas providencias
chegaram a tempo de impedir que isso acontecesse. Na
avenida Santos Dumont, onde havia nada menos de 60
invasões(...) (BRITO, 1966, p.256)

Ainda podemos buscar diversos motivos para explicar a migração para a
região de Goiânia, como exemplo citamos a ausência do Estado frente ao
parcelamento do solo a partir de 1949 e o Plano de Desenvolvimento Econômico de
Goiás, sob o comando de Mauro Borges, então atual Governador de Goiás no
período de 1961-1964.
A estruturação e a execução do Plano de Desenvolvimento Econômico de
Goiás foi consubstanciado na aplicação do Plano de Metas do Presidente Juscelino
Kubitschek. Segundo Luz (2008), a equipe encarregada de elaborar o Plano de
20

Estes dados encontram-se disponíveis no Arquivo Estadual de Goiás, catalogado com o nome de
Secretária da Economia Publica. Estão disponíveis as fichas cadastrais dos moradores desta região
que detêm a posse do imóvel, mas não possuem quaisquer documentações.

110

Desenvolvimento Econômico detectou um acelerado crescimento da economia
goiana. Porém era um crescimento espontâneo, sem coordenação, influenciado pela
Marcha para o Oeste e pela construção de Brasília em território goiano, mas sem
qualquer planejamento. Portanto, uma reforma administrativa era necessária para a
aplicação do plano.
Esta reforma tentou mudar tanto no aspecto técnico, incentivando o
aperfeiçoamento tecnológico, utilizando-se o sistema educacional e os centros de
pesquisa. No plano social, procurou incutir no trabalhador a crença em melhores
perspectivas para o futuro e a necessidade do seu trabalho para se concretizar o
próprio futuro. Formando assim, a ideia de pacto social. Esse pacto dependia da
participação direta do trabalhador no processo produtivo do estado e no seu
progresso econômico. A reforma foi aprovada pela Lei nº. 3.999, de 14 de novembro
de 1961, trazendo uma nova e ampla estrutura do sistema administrativo do Estado.
(LUZ, 2008, p. 64).
Além dos motivos apresentados para o crescimento populacional de
Goiânia, não podemos nos esquecer que a década de 60 ficou marcada pela
transferência da capital federal. Brasília foi implantada a cerca de 200 quilômetros de
Goiânia, proximidade que permitiu a vinda de mão de obra excedente, envolvida na
edificação da capital do Brasil, sobretudo a de origem rural e de baixa instrução
(DAHER, 2000, p. 212).
Com estas explicações sobre o crescimento demográfico que inicia-se,
exponencialmente a partir da década de 50, fica claro que Goiânia vinha angariando
habitantes para que na década de 60 houvesse um aumento significativo no
contingente. O parcelamento indiscriminado do solo, a entrada de migrantes na
região e a chegada de serviços de infraestrutura contribuíram para o aumento. A
reforma administrativa de Mauro Borges trouxe uma nova estrutura do sistema
administrativo do Estado, fincando a sede dos órgãos de serviços em Goiânia. Nada
mais plausível que devido a esta nova “roupagem” Goiânia atraísse diversos
moradores.
3.4.2 A especulação imobiliária e seus reflexos na habitação
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A década de 1950 foi marcada pelo loteamento indiscriminado, devido a
liberação da exigência de infraestrutura básica as custas do proprietário. Esse
período ocasionou a ruptura do plano urbanístico original de Goiânia e incentivou um
processo migratório para este município, devido a especulação imobiliária advinda
com os loteamentos originados pela ausência do Estado.
Essa desobrigação da infraestrutura se deu por meio da Lei nº. 176/1950,
e que sob a ação da iniciativa privada, acarretou a explosão violenta de loteamento
e os primeiros setores projetados ficaram como núcleos na engrenagem global
(CORDEIRO, 1989).
Moyses e Bernardes (2003) relatam que o parcelamento do solo de
Goiânia, mantido sob a tutela do Estado até o início de 1947, passou a ser efetuado
pela iniciativa privada, que se viu livre da exigência de implantar infraestrutura às
custas do proprietário e veio a ser a atividade de maior efervescência no final desse
ano multiplicando de aproximadamente, 12.000 para perto 120.000 lotes o estoque
imobiliário.
Esta especulação foi gritante em torno do Setor Coimbra e Bueno, pedaço
de terra que pertencia ao antigo governador Jerônimo Coimbra Bueno. O primeiro
setor foi adquirido ainda no contrato em 1933 para a construção da cidade com a
firma Coimbra Bueno Ltda. e, o segundo comprado de Georgeta Rivalina Duarte.
Ambos constituem áreas nobres dentro da área urbana. Parte de uma estratégia de
especulação imobiliária denominada retenção.
De tal modo, a especulação via retenção se deu praticamente em toda a
cidade ao vermos que a maioria dos loteamentos apesar de aprovados da década
de 1950 somente foram povoados a partir dos anos de 1960 (DAHER, 2003, p. 316321).
Vejamos que essa estratégia é fundamental para o sucesso especulativo
de um empreendimento, a venda de lotes por etapas. Segundo Davanzo (1990),
esse sistema de vendas acaba por pressionar os preços, já que o loteador pode
aguardar a valorização dos lotes, ou até mesmo provocá-la pela retração da oferta.
A venda por etapa dos lotes só é possível por que, uma vez instalado o loteamento,
não há mais despesas fixas para os empreendedores. Outra forma de negociação
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de lotes é o retardamento da venda para esperar a valorização trazida pela
ocupação dos loteamentos (DAVANZO, 1990apud COSTA, 2002).
Vejamos que o Decreto-Lei que congelou o surgimento de novos
loteamentos até 1949 muito beneficiou os prévios loteamentos, pois a tendência
mercadológica dos lotes é de os valorizar a partir do momento que loteamentos
subsequentes vão surgindo, deste forma os primeiros se valorizam devido,
principalmente, a proximidade com o centro urbano e de todo o investimento estatal
já disposto. Para os diversos possuidores de loteamento em Goiânia a espera para
venda como parte de estratégia somente ajudou na valorização dos terrenos, pois as
mudanças na estrutura urbana apreciaram ainda mais suas glebas de terra.
Uma outra discussão importante levantada por Costa (2002) ao citar
Kandir (1983) é que o acesso às informações de como e quando o investimento
estatal será realizado é um elemento chave na especulação com imóveis, sendo
assim, a especulação imobiliária tem sido também a ‘parteira’ da corrupção nos
órgãos públicos. Esta tem-se desenvolvido não só em função do ‘valor’ das
informações referidas acima, mas também com o objetivo de influenciar as próprias
decisões governamentais no sentido de investir nas regiões de interesse dos
especuladores,

aniquilando qualquer

iniciativa na

direção

de realizar

um

planejamento racional dos investimentos públicos, devidamente ancorado nas
necessidades sociais.
Observamos que caso semelhante de acesso a informação aconteceu
com o Jardim Goiás. O bairro foi criado em 1950 por iniciativa de Lourival Louza,
proprietário de uma fazenda cujas terras foram em parte loteadas. Essa fazenda,
adquirida com capital acumulado em garimpos de ouro, segundo as informações de
Délio Moreira de Araújo 21, foi secionada pela rodovia (OLIVEIRA & PEIXOTO, 2009).
E uma curiosa reserva assegurada ao empreendedor do Jardim Goiás, tratava-se do
domínio das áreas verdes e de seus destinos, sempre sob a tutela desse
surpreendente personagem. As referidas reservas atribuíam a Lourival Louza um
poder de negociação com as instâncias públicas, muito antes que qualquer ideia
sobre o empreendedorismo urbano ou sobre as propaladas parcerias públicoprivadas pudessem sequer ser pensadas. Observa-se, portanto, que o Bairro Jardim
21

Délio Moreira de Araújo, Economista Ph.D., pesquisador sênior do Centro de Pesquisas
Econômicas(CEPE) da Universidade Católica de Goiás cedeu as informações a Oliveira & Peixoto
(2009)
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Goiás, só se configurou como tal a partir das relações inconspícuas entre o poder
público e o privado, reafirmando ainda uma mentalidade patrimonialista (OLIVEIRA
& PEIXOTO, 2009).
É notório que essa “parceria” continua ativa até a presente data e com
projetos de expansão. É sabido que grande parte da região leste pertence aos
empreendimentos Louza que, ainda utilizando de estratégias de retenção e tráfico
de influência, doa parte da terra ao poder público em troca de algumas concessões
no plano diretor da cidade, concessões estas de empreendimentos imobiliários.
Como exemplos: doa a área do Estádio Serra Dourada e ao lado constrói o maior
shopping da cidade; alguns quilômetros adiante doa o terreno para construção do
Autódromo de Goiânia e rente a ele constrói condomínios horizontais de luxo,
próximo disso tudo o empreendedor doa a área do paço municipal e uma área
pertencente a um centro cultural público e com estas doações planeja a criação de
golfe parque ainda a ser construído, o qual inclusive pode ser visto como loteamento
Goiânia Golfe Clube no mapa que tem destaque neste trabalho.
Com todos esses exemplos vemos que a região leste, área de doações
(privada ao público) vem atingindo um crescimento alarmante, principalmente porque
as vias de trafego não comportam o trânsito intenso, todavia a região vem se
valorizando gradualmente, e tende a valorizar ainda mais, pois atualmente a rodovia
estadual que corta esses terrenos está sendo duplicada.
Na construção de empreendimentos imobiliários é importante que a
opinião média sobre as expectativas de valorização do loteamento sejam positivas.
É isto que permite que esses bens guardados especulativamente um dia, enfim, se
valorizem. Afinal, a terra é tida no imaginário social como um investimento seguro.
Assim, todos acabam acreditando que o empreendimento tem futuro e a
especulação se garante (COSTA, 2002).
Quanto à valorização da terra, dentro do período estudado, podemos
afirmar que na medida em que a periferização se torna mais intensa, os preços das
áreas centrais aumentam, mantendo a tendência de ocupação de áreas periféricas e
menos valorizadas. O crescimento espraiado e rarefeito deixa, próximo às áreas
centrais, espaços vazios de terra não ocupada e valorizada proporcionalmente aos
investimentos recebidos. A renda da terra depende de como o mercado está
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organizado. O valor da terra, na forma de riqueza, está diretamente relacionado à
sua localização, que tem relação à paisagem, quanto pela distribuição de redes de
infraestrutura (GONÇALVES, 2010, p. 2).
Engels (1873) discorre que a expansão das grandes cidades modernas
dá um valor artificial, colossalmente aumentado, ao solo em certas áreas,
particularmente nas de localização central e, o resultado é que os operários vão
sendo empurrados do centro das cidades para os arredores que as habitações
operárias e as habitações pequenas em geral se vão tornando raras e caras e
muitas vezes é mesmo impossível encontra-las, pois nestas condições a indústria da
construção, a qual as habitações mais caras oferecem um campo de especulação
muito melhor, só excepcionalmente construirá habitações operárias.
Para Lefebvre (2008) as pessoas, sobretudo os trabalhadores, são
dispersadas, distanciadas dos centros urbanos. O que dominou essa extensão das
cidades é a segregação econômica, social, cultural. O crescimento quantitativo da
economia e das forças produtivas não provocou um desenvolvimento social, mas ao
contrário, uma deterioração da vida social. De um lado, a classe dominante e o
Estado reforçam a cidade como centro de poder e de decisão política, do outro, a
dominação dessa classe e de seu Estado faz a cidade explodir.
Godoy (1943) já havia alertado sobre o roteiro de expansão da cidade que
deveria ser organizado e planejado à medida que os espaços fossem ocupados,
para não criar áreas vazias entre os loteamentos, o que encareceria a implantação
de infraestrutura. Attílio e Godoy também se opunham a participação da iniciativa
particular na ocupação do espaço de Goiânia, pois ela tinha objetivos diversos dos
interesses da coletividade (DAHER, 2003, p.232).
Ressaltamos que essas áreas vazias juntamente com a periferização é
mais uma estratégia da especulação imobiliária para a valorização de seus imóveis
próximos ao centro administrativo, ou seja, utiliza-se de todas as formas de
valorização que vai desde a utilização da infraestrutura pública quanto ao caráter
depreciativo das invasões, além de tráfico de influências.
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Outra estratégia apresentada por Gonçalves é criação de vazios entre um
bairro e outro, fato que vemos demasiadamente nas figuras que mostra Goiânia nos
anos de 1951 e 1954:
Como a estratégia de implantação de loteamentos, adotada
pelo capital imobiliário, é uma das principais causadoras do
espalhamento urbano, a cidade cresce horizontalmente,
através da transformação de áreas rurais em urbanas,
deixando interstícios de terra, vazios de caráter especulativos,
aumentando o crescimento (GONÇALVES, 2010, p. 4).

Gonçalves (2002) aponta como um fator determinante para o crescimento
urbano desenfreado o baixo poder aquisitivo de grande parte da população para
comprar um lote na região valorizada do centro da cidade, ou para pagar o alto
preço cobrado pelos alugueis, fazendo com que tal situação pressionasse o governo
para liberar a construção em novas áreas, até então era proibido o surgimento de
novos loteamentos (Decreto-lei 11, de 1944) por um período de cinco anos. Portanto
vemos uma intensificação da urbanização a partir de 1949 quando termina o período
de carência de cinco anos.
Em relação ao baixo poder aquisitivo para moradia, Engels (1873)
apresenta uma das soluções para a falta de habitação:
A chamada falta de habitação, que hoje em dia desempenha
na imprensa um papel tão grande, não consiste no facto de a
classe operária em geral viver em casas más, apinhadas e
insalubres. Esta falta de habitação não é algo próprio do
presente; ela não é sequer um dos sofrimentos próprios do
moderno proletariado, face a todas as anteriores classes
oprimidas; pelo contrário, ela atingiu de uma forma bastante
parecida todas as classes oprimidas de todos os tempos. Para
por fim a esta falta de habitação, há apenas um meio: eliminar
a exploração e opressão da classe trabalhadora pela classe
dominante. Aquilo que hoje se entende por falta de habitação é
o agravamento particular que as más condições de habitação
dos operários sofreram devido a repentina afluência da
população às grandes cidades; é o aumento colossal dos
alugueres, uma concentração ainda maior dos inquilinos em
cada casa e, para alguns, a impossibilidade de em geral
encontrar um alojamento. (ENGELS, 1873, p. 10)

Cabe aqui observar que, tanto o estado quanto o município não
desenvolveram um politica habitacional que garantisse a população de Goiânia a
expectativa da propriedade. Em relação ao setor habitacional, na questão da
regularização de posses, o município restringiu tão somente a elaboração de
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mecanismos institucionais específicos para estes assentamentos, ficando as ações
de regularização ditas sob a responsabilidade do Estado.
Neste sentido está a falta de autonomia do município. A prefeitura,
historicamente tem sido reservada um papel de apêndice do governo estadual que,
durante vários anos, inclusive, indicava o prefeito da capital. Em função disso, o
Estado chama para si funções básicas da cidade, como transporte coletivo,
saneamento básico, habitação popular, etc. a medida que a administração municipal
perde as suas funções básicas, a administração estadual passa a intervir na cidade,
tomando iniciativas na área urbana, muitas vezes conflitando com as legislações
vigentes.
Porém o Estado não intervém sozinho na cidade, a burguesia tem seu
poder de decisão:
Em conjunto ao Estado, as classes dominantes se servem do
espaço como de um instrumento. Instrumento para vários fins:
dispersar a classe operária, reparti-la nos lugares prescritos,
organizar os fluxos diversos subordinando-os a regras
institucionais; subordinar, por conseguinte, o espaço ao poder;
controlar o espaço e reger, tecnocraticamente, a sociedade
inteira, conservando as relações de produção capitalistas.
(LEFEBVRE, 2008, p. 160)

Na visão de Gonçalves (2002) entender a expansão urbana de Goiânia a
partir das décadas de 1950 e 1960 significa montar a história do “desplanejamento”
de uma cidade planejada. Os anos 50 assistiram a uma sensível mudança na
construção do espaço urbano de Goiânia. A grande diferença para o período
anteriormente estudado, até 1947, é que a partir dessa década a cidade começou a
apresentar uma outra configuração, na qual surgiu uma estrutura urbana
improvisada, sem nenhum mecanismo regulador que pudesse orientar seu
crescimento. Ainda na visão do autor, Goiânia passou por um novo surto de
urbanização no qual o Estado, paulatinamente, deixou de regular e interferir no
planejamento urbano da cidade e incentivou, de certa maneira, a atuação da
especulação imobiliária e da iniciativa privada, que há muito esperava autorização
para poder parcelar as áreas adjacentes ao núcleo original da cidade.
Na verdade dos fatos temos de discordar de Gonçalves (2002), o
governo não deixa de regular o planejamento, mas entrega, oficialmente por meio de
Decreto, a urbanização para a iniciativa privada. Os proprietários de terra, diante do
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alto custo para lotear uma área, pressionam o poder público a revogar o artigo que
os obrigava a arcar com a implantação de infraestrutura. O governo resolve então
anular as exigências do custeio das benfeitorias urbanas, editando o Decreto-Lei nº.
16/1950, em vista também da demanda de terra para habitar, maior do que se
esperava, quando se projetou Goiânia, devido a vinda de imigrantes.
Outro fator, já mencionado, era que Goiânia não tinha uma produção
industrial de peso, levando a iniciativa particular a investir o seu dinheiro na lucrativa
especulação da terra urbana. Por outro lado, o poder público municipal não tinha
recursos financeiros, nem interesse em formar loteamentos para a classe mais
baixa, com todos os equipamentos exigidos pela lei, além da obrigação de arcar com
os custos da desapropriação das terras de propriedade particular, que já haviam se
valorizado bastante com o aumento populacional da cidade (DAHER, 2003, p. 233,).
Este fator veio caracterizar as décadas de 1950 e 1960 pelo descaso do
Estado com as questões urbanas relacionadas à capital. Essa atitude irrefletida e a
falta de interesse do poder constituído em arcar com o ônus de urbanização da
cidade contribuíram de maneira decisiva para o surgimento de áreas de ocupação.
Ao mesmo tempo, a explosão de loteamentos particulares, desvinculados de
qualquer preocupação maior com a cidade, veio dificultar o entendimento sobre a
maneira que a cidade cresceu nesse período (GONÇALVES, 2002, p. 115).
Segundo a Indur (1981) as chamadas invasões em Goiânia assumem
algumas características peculiares com relação a outras cidades brasileiras: nem
sempre são, em sua origem, invasões no sentido explícito da palavra e quase nunca
se pode falar em grandes contingentes ou grandes áreas tomadas. Muitas famílias
foram invasoras em um determinado momento e, posteriormente, removidas para
algumas áreas escolhidas pela Prefeitura e ai abandonadas a própria sorte,
constituindo núcleos que vem sendo chamados sistematicamente de invasões. Por
outro lado, talvez pela própria formação histórica da cidade, com um planejamento e
parcelamento do solo que precederam em muito a ocupação, não restaram grandes
áreas que escapassem ao controle mais rigoroso da propriedade, que fez com as
invasões se multiplicassem de um modo disperso no tecido urbano, conformando,
salvo poucas exceções, grupos de algumas dezenas de casas. Este fato talvez
tenha sido também responsável pela debilitação de uma possível força política que
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se poderia constituir nestes grupos, facilitando, por outro lado, a ação repressiva do
Governo no processo de remoção. Provavelmente também devido a esse
parcelamento inicial, é que se pode afirmar que, só a partir da década de 60, o
problema das invasões começa a ganhar uma configuração no tecido urbano e a
chamar a atenção oficial.
Desta forma, conforme Santos (apud GONÇALVES, 2010, p. 68) o
processo que origina a especulação se alimenta de expectativas que, coletivamente
ou individualmente, são criadas em relação a um dado território. Isso pode ser
ilustrado na diferenciação de áreas dentro das cidades que produz uma disputa, por
parte da população que possui mais massa monetária, pelas localizações onde
estão estabelecidas as melhores condições de moradia que se traduzem por: acesso
a saneamento básico, acesso aos espaços de entretenimento e educação,
existência de segurança ao patrimônio e tranquilidade. Assim, o processo de disputa
por dadas localizações gera áreas dentro das cidades que ganham não apenas mais
funcionalidade, mas revela a seletividade da oferta de fluxos e fixos, o que
reconfigura o espaço e o valoriza diferencialmente.
Segundo o Plano Municipal de Habitação de Goiânia 22 na década de
setenta foram implantados inúmeros loteamentos privados nos arredores imediatos
da cidade e muitos deles ficaram vazios durante anos, já que a maior demanda por
moradia vinha da população de baixa renda, incapaz de arcar com custos. Em 1976,
admitia-se a existência de perto de 10 mil “invasores” na capital. Nos anos oitenta,
segundo dados da própria Prefeitura, o número de “posseiros” aproximava-se de 200
mil enquanto a população estava em torno dos 700 mil habitantes.
Prova da retenção e da forte especulação imobiliária se faz na tabela,
apresentada pela Seplam (Secretária municipal de planejamento e urbanismo) do
paralelo entre lotes e números de habitantes de Goiânia:

22

Documento disponível no Seplam e disponibilizado gentilmente pelos funcionários daquela
Secretaria a autora desta pesquisa.
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Tabela 9 – Evolução do parcelamento e incremento populacional (1930-2001)

DÉCADA POPULAÇÃO PARCELAMENTO LOTES
30
6
14660
40
48.166
2
4.356
50
53.389
160
118.558
60
153.505
30
30.024
70
381.055
24
22.444
80
738.117
34
25.811
90/2001
1.093.007
206
105.476
Fonte: Seplam – Prefeitura Municipal de Goiânia

Neste processo de urbanização houve a segregação de parcelas do solo,
excluindo grande contingente da população de baixa renda para longe da
infraestrutura promovida pelo Estado, além de estar longe do mercado de trabalho.
Tiramos

por

conclusão

deste

capítulo

que

a

relação

entre

domicílio/população nas décadas de 1950, 1960 e 1970 possui as mesmas médias
percentual à do Estado, fato que nos induz a pensar que a cidade planejada não faz
jus ao planejamento no tocante à habitação, por dois principais motivos, dentro
outros:
a) Manutenção do status quo regional: o índice de ocupação das casas
por todo o Estado (podendo ser área rural ou áreas urbanas interioranas) e em
Goiânia manteve-se, em média, de cinco habitantes por domicílio. Esta situação
reflete que a concentração de propriedade própria da zona rural se reproduz na
capital, apesar do discurso modernista e progressista prever uma nova situação. Por
sustentar a mesma situação quo, dizemos que a cidade planejada manteve-se presa
as culturas rurais (e políticas) ainda por vários anos, se não as mesmas ao menos
bastante semelhantes.
b) Mudança cultural: vimos na tabela 7 e 8 que 10% das habitações de
Goiânia eram consideradas rústicas ou improvisadas enquanto no Estado de Goiás
este índice sobre para 36% (em ambos os casos o número de habitante por
domicilio era de cinco). É de conhecimento popular que as famílias rurais tendem a
ter um número maior de integrantes do que as famílias urbanas. Desta forma, não
podemos considerar que em Goiânia o número de habitantes por domicílio seja igual
ao número do restante do Estado, devemos, pois, considerar que o número de
habitantes por residência seja menor. Considerando esta afirmativa, temos que
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muito provavelmente o déficit habitacional em Goiânia era maior que os 10%
relatados, conforme a metodologia utilizada, devido a redução da média de 5
habitantes por domicílio.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente trabalho teve como foco principal o estudo do déficit
habitacional em Goiânia, desde o surgimento de cidade até o ano de 1964. Em um
segundo momento, o estudo buscou apresentar quais motivos primeiros e como a
questão veio se acentuando ao longo dos anos, para que, posteriormente,
pudéssemos relacionar com a especulação imobiliária e seus efeitos sobre a
população segregada.
A dinâmica da especulação imobiliária, em Goiânia, foi marcada pela
apropriação de pedaços de terra pela iniciativa privada, a qual contribui para a
produção do espaço monopolista e, particularmente pelo domínio do capital
imobiliário, segregou o direito a habitação digna de grande parte da população,
precarizando a moradia.
Em Goiânia, não tivemos na prática algo de concreto para solucionar a
questão da habitação. Teoricamente, Armando de Godoy tratou de desenvolver uma
tese: a cidade-jardim como o ápice da solução. Porém, este projeto, fundado numa
perspectiva burguesa, nem ao menos chegou a ser discutido para a aplicação nas
vias de fato. O motivo para tamanho desprezo sobre o tema é certeiro: a formação
de Goiânia se deu sob os interesses do capital imobiliário.
O capital imobiliário, por sua vez, acelerou as tensões do urbano goiano,
deixando-o em crise. Essas crises teve como fato gerador a lógica do capital de
exclusão do operário ao direito à cidade como uma lógica necessária ao
desenvolvimento capitalista.
Desta forma, a crise da moradia em Goiânia, apresentada neste trabalho,
está, sobretudo, relacionada ao modelo capitalista imobiliário, concentrador de
riquezas e excludente. Do mesmo modo, o déficit habitacional decorre, também, de
uma desigual distribuição de renda acentuada pela produção capitalista de moradia
que impõe o preço da mercadoria. Os efeitos nefastos deste capital condicionam a
moradia a um grupo de alta renda, mantêm a especulação imobiliária, eleva o custo
dos imóveis bem como os preços dos aluguéis e direciona a infraestrutura da cidade.
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Esta pesquisa nos permite formular três conclusões gerais, quais sejam: o
planejamento da criação do urbano goiano, perspectiva do progresso mudancista; a
esperança social do novo, visão dos operários e moradores, obstáculos a serem
enfrentados; o déficit habitacional, a especulação e o capital imobiliário, como
entraves a moradia popular.
Goiânia foi fundada em 1933 tendo como seu fundador Pedro Ludovico
Teixeira. A literatura especializada demonstrou os motivos para a mudança como de
caráter higienista/estrutural, político, econômico e modernista. A priori, para
aceitação da mudança, culpava-se o clima, o relevo acidentado de Goiás, a
insalubridade tendo ai o caráter higienista/estrutural. Porém, logo adiante, estudouse o lado progressista da mudançaque serviu aos ideais de consolidação política de
Pedro Ludovico, imbuído de caráter econômico ao pretender “certa igualdade” com
as oligarquias da região sul e sudoeste que tornaram-se as dinâmicas do Estado.
Além disso, o progresso econômico iria vir junto com o novo urbano e novas formas
de exploração de atividades na região. O aspecto moderno da mudança serviu de
discurso para convencimento do novo para a população.
Portanto, apoiou-se a construção de Goiânia como um novo centro
econômico de Goiás, longe das oligarquias tradicionais que, de maneira geral, não
davam atenção aos interesses econômicos das regiões sul e sudeste, então em
processo de expansão. Com o crescimento do mercado interno e o favorecimento do
setor industrial, bem como a criação de um núcleo urbano, Goiânia passa a possuir
funções econômicas, criando, assim, condições para uma crescente concentração
do capital e pujança para os ideais da Marcha para o Oeste.
Consideramos que a Marcha para o Oeste foi o fator primordial para o
surgimento de Goiânia, já que a Marcha tinha como objetivo a expansão das
relações capitalistas de produção e, os fatores relatados no tópico 1 serviram de
alicerce para o projeto, tudo com o apoio e interesse político de Pedro Ludovico
Teixeira.
A cidade, no imaginário, traz em si um sonho de esperança e melhoria de
condição social. Uma cidade com enfoque na modernidade, como Goiânia, em
contradição com o retrogrado é uma forte influência de atração de população. É
sabido que para a construção civil, houve a necessidade de contratação de mão de
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obra, a qual Goiás não possuía o suficiente. A opção consistiu em buscar mão de
obra nos grandes centros, espalhando a notícia da construção de uma cidade
moderna com oportunidades de emprego. De acordo com a literatura, durante a
construção de Goiânia passaram mais de quatro mil trabalhadores, visando, claro,
melhores condições de vida.
Atentamos para o fato de que a realidade foi diversa da desejada pelos
operários. Quando chegaram em terras goianas, nada mais viram, a não ser um
imenso canteiro de obras. A maioria se deparou com vários problemas, entre os
quais a falta de local para a sua moradia e o sonhado trabalho para garantir a
sobrevivência. Na verdade dos fatos, a divulgada cidade moderna não previa um
local planejado para a moradia do trabalhador que participava da construção da
cidade. Os operários e os trabalhadores informais improvisavam a sua moradia que
posteriormente foram chamadas de invasões. Desta feita, estava instalado o
problema habitacional na cidade planejada ainda na fase inicial.
Uma cidade deve ser planejada de modo que o seu crescimento não crie
áreas vazias entre os novos loteamentos pois, além de encarecer a infraestrutura,
abre oportunidade para a iniciativa privada utilizar-se de artifícios de controle da terra
como a retenção, controlando o mercado de imóveis, estipulando valores e
selecionando quem realmente pode ter uma moradia digna. Vimos, durante a
pesquisa, que este planejamento racional não aconteceu.
A expansão de Goiânia, através de seus bairros, trouxe um valor artificial
sobre seus lotes, ou seja, muito alto para a maioria da população adquirir, em
especial os da localização central e o resultado foi a expulsão do operário para as
franjas das cidades, desprovidas de infraestrutura básica e distante do local de
trabalho. O que dominou essa extensão das cidades foi a especulação imobiliária,
que tem de um lado a classe dominante com seu poderio econômico e influência
sobre o Poder Público e de outro, o Estado a serviço do capital imobiliário.
Consideramos que o governo não deixou de regular o planejamento, mas
entregou, oficialmente por meio de Decreto, a urbanização para a iniciativa privada.
A intervenção estatal deveria ter ido além da aplicação da legislação, pautando na
proteção dos beneficiários da moradia básica com o intuito de evitar os abusos
atentados por aqueles que restringem ou limitam o acesso à habitação.
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Sabemos que morar adequadamente significa viver em um lugar saudável
e protegido, com acesso a infraestrutura e benefícios. Estes fatores transformam o
homem em cidadão e possibilita uma vida segura e mais tranqüila.
Desta feita, imperiosa é a função do Estado em promover o direito à
habitação, mediante concreto reconhecimento deste direito em diversas leis e
projetos, o ajuntamento do direito à habitação em políticas de moradias de
construção, objetivando o uso e gozo por toda a sociedade, foi abandonado e
deixando a cargo do planejamento habitacional única e exclusivamente ao privado.
Garantir o direito a propriedade urbana é atender à função social, nos
termos da Constituição Federal que condiciona as necessidades sociais urbanas aos
interesses sociais da coletividade. Proteger a moradia nos assentamentos é sagaz a
cidadania e a dignidade da pessoa humana, isto irá colaborar para uma sociedade
justa com redução das desigualdades sociais e erradicação da marginalização.
Por fim, encerramos a presente pesquisa em 1964, após o Golpe Militar
que derrubou o governo João Goulart, pois o novo governo que se estabeleceria iria
criar o Sistema Financeiro de Habitação juntamente com o Banco Nacional de
Habitação (SFH/BNH) que tinha como missão estimular a construção de habitações
de interesse social e o financiamento da aquisição da casa própria, especialmente
pelas classes da população de menor renda. A partir dai adentramos em um novo
espaço da história que carece de outra problematização e estudo de caso especifico
sobre seus efeitos em todo o Brasil.
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ANEXOS
Documentos disponibilizados pela Seplam referente a habitação, áreas de
posse e déficit habitacional

PLANILHA DE DÉFICIT HABITACIONAL DE GOIÂNIA / 2006

LOCALIZAÇÃO

Nº. DE
IMÓVEIS

Nº.

SITUAÇÃO

ÁREA/SETOR

1

Risco

Aeroporto, set.

2
3
4
5

Risco
Risco
Risco
*Risco/Inundação

Água Branca II, vl.
Água Branca III, vl.
Água Branca IV, vl.
Água Branca, vl.

6

Risco

Amazônia XII, prq.

Praça – Maria Carolina – Av. José
Liandro da Cruz

4

7

Risco

Amazônia XVI, prq.

Praça – Av. Jandaia c/ Rua Cappi

4

8

Risco

9

Risco

10

*Risco/Desastres

11

Risco/Parques

12
13

Risco/Sist. Viário
Risco/Sist. Viário

14

Risco/Sist. Viário

15

Risco/Parques

Entre a Rua 17-B e córrego
Capim Puba
Praça
Praça
Vila Água Branca

Praça – Av. José Rodrigues
Morais c/ Av. Jandaia
Av. José Leandro da Cruz c/ Rua
Amazônia XXXII, prq.
Amaçâ
Faixa de segurança da Rede de
Amazônia, prq.
Transmissão de Energia Elétrica
Atlântico-Campinas
Parque Amazônia, nascente do
Amazônia, prq.
córrego Cascavél
Amazônia, prq.
Av. Piratininga
Amazônia, prq.
Av. Antônio Fildelis
Av. Rio Verde com Av.
Amazônia, prq.
Transbrasiliana
Bosque Dep. José Eduardo
Amendoeiras, prq. das
Nascimento
Amazônia XVII, prq.

Risco - Déficit Habitacional (Áreas de Risco, Parques, Sistema Viário)
Clandestino e Posse - Inadequação da habitação por falta de urbanização e infra-estrutura
Fundiária - Inadequação fundiária
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COMOB/DERMU/SEFUR
SEMMA/SMO/SEPLAM

INFRAESTRUTURA
Asfalto/Água
Energia/Esgoto

2
4
3
5

4
4

TITULARIDADE
Pública/Particular
Pública
Pública
Pública

Asfalto/Água
Energia/Esgoto
Asfalto/Água
Energia/Esgoto
Asfalto/Água
Energia/Esgoto
Asfalto/Água
Energia/Esgoto

Particular
Particular
Particular
Pública - Rua

9
331
14
15
14

* Dados da Defesa Civil - ano 2006
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16

*Risco/Desastres

América, jd.

17

*Risco/Inundação

América, jd.

18

Risco

Ana Maria, vl.

19

Risco

20
21

*Risco/Inundação
Risco/Parques

Aroeiras, bosque do
jd.das
Aroeiras, jd. das
Aroeiras, jd. das

22

*Risco/Acidentes

Bairro Feliz

23

Risco

24

Risco

25

Risco

26

Risco

27

Risco

28

Risco

29

Risco/Sist. Viário

30

Risco

Faixa de segurança da Rede de
Transmissão de Energia Elétrica
Atlântico-Campinas
Av. Chile Qd, 406A, lt. 1 e 2
Rua 3 entre a Rua Juriá e Córrego
Cascavel

53
2
15

Asfalto/Água
Energia/Esgoto

Particular

Jardim das Aroeiras

100

Água/Energia

Pública

Av. Aroeira
Bosque Aroeira, Buracão
Margens da Linha Férrea de
Goiânia
Av. Ubaldina M. de Brito/Av.
Goiás

9

Balneário Meia Ponte
IV, jd.
Balneário Meia Ponte
Av. Liduina Tonesi/Av. Goiás
IX, jd.
Balneário Meia Ponte Rua Cel. José Neto Carneiro com
V, jd.
Rua Manuel A.
Balneário Meia Ponte Av. Alta Ferraz Camargo c/ rua
VI, jd.
dos Mineiros, Zorka V.
Balneário Meia Ponte Av. Zorca V. e Av. Alta ferraz de
VII, jd.
Camargo
Balneário Meia Ponte
Av. Genésio de Lima com Av.
VIII, jd.
Sampaio/Av. Goiás
Balneário Meia Ponte,
Av. Goiás Norte, em frente ao
jd.
clube
Bandeirantes, vl.

COMOB/DERMU/SEFUR
SEMMA/SMO/SEPLAM

Vila Bandeirantes

Risco - Déficit Habitacional (Áreas de Risco, Parques, Sistema Viário)
Clandestino e Posse - Inadequação da habitação por falta de urbanização e infra-estrutura
Fundiária - Inadequação fundiária

2
5

Pública

6

Pública

4
1
1

Agua/Energia
Asfalto/Água
Energia/Esgoto
Asfalto/Água
Energia/Esgoto

Pública
Pública
Pública

6
20
44

Asfalto/Água
Energia/Esgoto

DNER

* Dados da Defesa Civil - ano 2006
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31

Risco

Botânico I, jd.

Alameda Botafogo

291

32

Risco

Botânico II, jd.

Alameda Botafogo

20

33

Risco

Botânico III, jd.

Alameda Botafogo

42

34

*Risco/Incêndio

35

Risco/Parques

36

Risco

37

*Risco/Acidentes

38

*Risco/Inundação

39
40

Risco/Parques
Risco/Sist. Viário

41

Risco

42

*Risco/Inundação

43

*Risco/Inundação

44

Risco/Parques

45

Risco

Lado direito da BR-153 (Goiânia > Anápolis)
Cidade Jardim, bro.
Parque Cidade Jardim
Beira do Córrego da Onça e Rio
Coronel Cosme I, vl.
Meia Ponte
Margens da Linha Férrea de
Coronel Cosme, vl.
Goiânia
Entre a Rua da Paz e o Meia
Coronel Cosme, vl.
Ponte
Curitiba, jd.
Parque Linear Curitiba
Curitiba, jd.
Sobre a adutora da SANEAGO
Califórnia, jd.

Emílio Póvoa

Av. Des. Emílio Póvoa

Al. Botafogo entre Av. 1 vl. Nova
Emílio Póvoa
e Rua Dr. Constantino Gomes
Criméia Leste
RE. 30ª Qds. 1,2 e3, lts. 1 a 8, 10
Fernandes, vl.
e 12
Floresta, bro.
Reserva do Bairro Floresta
Margem do Córrego Capim Puba ,
Funcionários, st. dos
Trecho entre Estrada de Ferro e
Rua P-33

Risco - Déficit Habitacional (Áreas de Risco, Parques, Sistema Viário)
Clandestino e Posse - Inadequação da habitação por falta de urbanização e infra-estrutura
Fundiária - Inadequação fundiária

COMOB/DERMU/SEFUR
SEMMA/SMO/SEPLAM

Asfalto/Água
Pública - Rua
Energia/Esgoto
Asfalto/Água
Rua Pública
Energia/Esgoto
Asfalto/Água
Área de Preservação
Energia/Esgoto

62

152

Asfalto/Água
Energia/Esgoto

Pública/Particular

Asfalto/Água
Energia

Pública

Asfalto/Água
Energia/Esgoto

pública

51
94
36
265
336
12

54
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46

Risco

Goiás I, jd.

Av. A
Área Verde rua GB 28, GB 26
AV.GB 27

248

47

Risco

Guanabara II, jd.

48

Risco

Guanabara II, jd.

Al. Minas Gerais c/ Av Nazareth

4

49

*Risco/Inundação

Guanabara II, jd.

69

50

Risco

Guanabara IV, jd.

51

Risco

Guanabara VI, jd.

52

Risco

Guanabara VII, jd.

53

Risco

Guanabara VIII, jd.

54

Risco

Guanabara X, jd.

55

*Risco/Acidentes

Industrial, prq.

56

*Risco/Inundação

Isabel, vl.

57
58
59

Risco/Parques
Risco/Parques
Risco/Parques

Jaó, st.
Jaó, st.
Jaó, st.

Rua GB6 e Rua GB7
Alameda Aeroporto – em frente a
Qd. 103
Alameda Aeroporto com Alameda
Itú
Jardim de Infância – Alameda
Aeroporto
Alameda Aeroporto – em frente
Qd. 22
Rua Porto Alegre com Av. Belo
Horizonte
Margens da Linha Férrea de
Goiânia
Baixada da Av. 2ª Radial, setor
Pedro Ludovico
Parque Ecológico Beija Flor
Parque Represa Jaó
Parque da Matinha

60

Risco

Jaó, st.

Alameda Pampulha

100

61

Risco

Lageado I, jd.

4

62

Risco/Sist. Viário

Leste Oeste

Jardim Lageado
Entre Vl. Abajá e Prq. Industrial
João Braz

Risco - Déficit Habitacional (Áreas de Risco, Parques, Sistema Viário)
Clandestino e Posse - Inadequação da habitação por falta de urbanização e infra-estrutura
Fundiária - Inadequação fundiária

508

COMOB/DERMU/SEFUR
SEMMA/SMO/SEPLAM

Água/Energia
Asfalto/Água
Energia/Esgoto
Asfalto/Água
Energia/Esgoto

1
2

Pública/Particular
Pública
Pública

Pública
Agua/ Energia

Pública

1

Pública

2

Pública

3

Pública

2
8

Asfalto/Água
Energia/Esgoto

Área de Proteção
Ambiental
Pública

514
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Praça Fernão Dias Q.12-A entre
as ruas Colombia, Bolívia,
Estados Unidos
Av. Consolação com Av. Pedro
Ludovico

63

Risco

Maria Luiza II, vl.

64

Risco/Sist. Viário

Mauá, vl.

65

Risco

Montecelli, vl.

66

*Risco/Inundação

Monticelli, vl.

67

*Risco/Incêndio

68

Risco/Parques

69

*Risco/Acidentes

70

Risco

71

Risco

72

Risco

Norte Ferroviário III, st.

Capim Puba Q.07

124

73

*Risco/Inundação

Nossa Senhora
Aparecida, vl.

Rua 1, ch. 1, 2 e3

3

74

*Risco/Acidentes

Nova Vila

Margens da Linha Férrea de
Goiânia

8

75

Risco

Novo Mundo XVI, jd. Qd. 182 – Av. Lincon e Missouri

4

76

Risco

Novo Mundo XXV, jd.

4

Av. Contorno

4

COMOB/DERMU/SEFUR
SEMMA/SMO/SEPLAM

Asfalto/Água
Energia/Esgoto

Pública

Asfalto/Água
Energia/Esgoto

Particular

12
40
50

Lado direito da BR-153 (Goiânia > Anápolis)
Morro do Mendanha
Morro do Mendanha
Margens da Linha Férrea de
Negrão de Lima, st.
Goiânia
Entre Corrego Botafogo e
Norte Ferroviário I, st.
Alameda Botafogo
Entre Av. dos Ferroviários e
Norte Ferroviário II, st.
Córrego Capim Puba
Morais, vl.

Qds. 129,130,133,134

Risco - Déficit Habitacional (Áreas de Risco, Parques, Sistema Viário)
Clandestino e Posse - Inadequação da habitação por falta de urbanização e infra-estrutura
Fundiária - Inadequação fundiária

64

58
235
281

Asfalto/Água
Energia/Esgoto
Asfalto/Água
Energia/Esgoto
Asfalto/Água
Energia/Esgoto

Asfalto/Água
Energia/Esgoto
Asfalto/Água
Energia/Esgoto

Pública
Pública
Pública

Particular
Pública
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77

Risco

Novo Mundo XXVII,
jd.

78

*Risco/Acidentes

Novo Mundo, jd.

79
80

Risco/Sist. Viário
Risco/Parques

Novo Mundo, jd.
Pedro Ludovico, st.

81

*Risco/Desastres

Primavera, jd.

82

Risco/Sist. Viário

83

Praça

18

Margens da Linha Férrea de
Goiânia
Av. Canaã com Av. Nova York
Jardim Botânico
Entre Rod. GO-070-km 8 e Av.
do Sol - Jd. Primavera

13
353

Recanto do Bosque, st.

Rua Dario/Av. Goiás

46

Risco

Redenção, vl.

Alameda jardim Botânico

100

84

Risco/Sist. Viário

Rizzo, vl.

Vila Rizzo

4

85

Risco

Roriz, vl.

Setor Urias / Rio Meia Ponte

228

86

*Risco/Inundação

Roriz, vl.

Confluência do Rio Meia Ponte
com Ribeirão Anicuns

87

*Risco/Inundação

Santa Efigênia, vl.

Margens do Córrego Vaca Brava

88

*Risco/Acidentes

Santa Genoveva, st.

89

*Risco/Inundação

Santa Helena, vl.

90

*Risco/Desastres

Santa Tereza, vl.

91

Risco/Parques

Santo Hilário, st.

Margens da Linha Férrea de
Goiânia
Ribeirão Anicuns, acima do
DERMU
Faixa de segurança da Rede de
Transmissão de Energia Elétrica
Atlântico-Campinas
Parque Santo Hilário

Risco - Déficit Habitacional (Áreas de Risco, Parques, Sistema Viário)
Clandestino e Posse - Inadequação da habitação por falta de urbanização e infra-estrutura
Fundiária - Inadequação fundiária

COMOB/DERMU/SEFUR
SEMMA/SMO/SEPLAM

Asfalto/Água
Energia/Esgoto

Pública

Asfalto/Água
Energia/Esgoto

Rua Pública

Asfalto/Água
Energia

Área Alagadiça

19

253

4
42
6
8
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92

Risco/Sist. Viário

Santos Dumont, st.

GO-070 - Próximo ao Terminal
Padre Pelágio

27

93

Risco

São Judas Tadeubro,
bro.

Rua Belo Horizonte

3

94

*Risco/Inundação

São Paulo, vl.

95

*Risco/Desastres

Sudoeste, st.

96

Risco/Parques

Universitário, st.

97
98

*Risco/Inundação
Risco/Parques

Urias Magalhães, st.
Vera Cruz, cj.

99

*Risco/Acidentes

Viana, vl.

100

*Risco/Acidentes

Vila Nova

101
102
103
104
105

Clandestino
Clandestino
Clandestino
Clandestino
Clandestino

Alta Cruz, ch.
Amim Camargo
Anglo, res.
Anhanguera I, cond.
Anhanguera II, cond.

Rua Pe. Antão, ch. C5, R.4 e 5,
Qd. 14, 15, 17 e 18
Faixa de segurança da Rede de
Transmissão de Energia Elétrica
Atlântico-Campinas
Bosque do Setor Universitário SANEAGO
Av. Pampulha, ch. 2, 4, 5 e 6
Parque Morro do Macaco
Margens da Linha Férrea de
Goiânia
Margens da Linha Férrea de
Goiânia
Chácaras Alta Cruz
Região Sudoeste
Residencial Anglo
Condomínio Anhanguera
Condomínio Anhanguera

106

Clandestino

Araguaia Parque

Araguaia Parque

107

Clandestino

Boa Sorte

Boa Sorte

108

Clandestino

Boa Vista, bro.

Bairro Boa Vista

Risco - Déficit Habitacional (Áreas de Risco, Parques, Sistema Viário)
Clandestino e Posse - Inadequação da habitação por falta de urbanização e infra-estrutura
Fundiária - Inadequação fundiária

COMOB/DERMU/SEFUR
SEMMA/SMO/SEPLAM

Asfalto/Água
Energia/Esgoto

Pública

40
1

4
88
4
487

180

950

Água/Energia
Água/Energia
Água/Energia
Água/Energia
Água/Energia
Asfalto/Água
Energia
Água/Energia
Asfalto/Água
Energia

Particular
Particular
Particular
Particular
Particular
Particular
Particular
Público
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109

Clandestino

Caravelas, jd.

Jardim Caravelas

110
111
112
113

Clandestino
Clandestino
Clandestino
Clandestino

Casa Grande, res.
Colorado II, jd.
Concórdia, vl.
Curitiba II, jd.

Residencial Casa Grande
Jardim Colorado
Vila Concórdia
Jardim Curitiba

114

Clandestino

Curitiba, jd.

Jardim Curitiba

3.904

115

Clandestino

Dr. Ulisses

Região Sudoeste

64

116
117

Clandestino
Clandestino

Elza Fronza, pv.
Empresarial, set.

Prive Elza Fronza
Setor Empresarial

118

Clandestino

Floresta, bro.

Bairro Floresta

119

Clandestino

Condomínio Floresta

120

Clandestino

Floresta, cond.
Geraldo Rosa, cb.
camp.

121

Clandestino

122

Clandestino

123
124
125
126
127

Clandestino
Clandestino
Clandestino
Clandestino
Clandestino

128

Clandestino

Guanabara, res.

1.347

668

1.525

Industrial Pedro Abrão,
Setor Industrial Pedro Abrão
set.
Ipê – Extensão, res.
Residencial Ipê
Ipiranga, sit.
Sitios Ipiranga
Itanhangá, res.
Residencial Itanhangá
Leblon II, jd.
Jardim Leblon
Madre Germana, st.
Setor Madre Germana
Mansões do Campus,
Sit. Recreio Mansões do Campus
sir.

Risco - Déficit Habitacional (Áreas de Risco, Parques, Sistema Viário)
Clandestino e Posse - Inadequação da habitação por falta de urbanização e infra-estrutura
Fundiária - Inadequação fundiária

Asfalto/Água
Energia
Água/Energia
Água/Energia
Água/Energia
Asfalto/Água
Energia
Asfalto/Água
Energia
Água/Energia
Água/Energia
Asfalto/Água
Energia

Particular
Particular
Particular
Particular
Público
Particular
Particular
Particular
Público
Particular

Clube Campestre Geraldo Rosa
Residencial Guanabara

COMOB/DERMU/SEFUR
SEMMA/SMO/SEPLAM

Água/Energia

Particular

147

Asfalto/Água
Energia

Particular

46

Água/Energia

Particular

110

Água/Energia
Água/Energia
Água/Energia

Particular
Particular
Particular

Água/Energia

Particular
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129
130
131
132

Clandestino
Clandestino
Clandestino
Clandestino

Maracanã, prq.
Maria Celeste, lot.
Maria Dilce, ch.
Maria Dilce, vl.
Morada dos Sonhos,
set.

133

Clandestino

134

Clandestino

Morais, st.

135
136
137
138

Clandestino
Clandestino
Clandestino
Clandestino

Nunes Moraes, cond.
Oliveiras, res. das
Orquídeas, jd. das
Paineiras, res.

Chácaras 9 a 16 – Jardim Novo
Mundo II
Condomínio Nunes Morais
Residencial das Oliveiras
Jardim das Orquídeas
Residencial Paineiras

139

Clandestino

Pedroso – Extensão, vl.

140
141
142
143

Clandestino
Clandestino
Clandestino
Clandestino

144

COMOB/DERMU/SEFUR
SEMMA/SMO/SEPLAM

Parque Maracanã
Loteamento Maria Celeste
Chácaras Maria Dilce
Vila Maria Dilce

Água/Energia
Água/Energia
Água/Energia
Água/Energia

Particular
Particular
Particular
Particular

Setor Morada dos Sonhos

Água/Energia

Particular

Água/Energia

Particular

Água/Energia
Água/Energia
Água/Energia

Particular
Particular
Particular

Vila Pedroso

Água/Energia

Particular

Petrópolis, sir.
Pindorama, sit.
Ponta Grossa, lot.
Primavera II, jd.

Sit. Recreio Petrópolis
Sítios Pindorama
Loteamento Ponta Grossa
Jardim Primavera

Particular
Particular
Particular
Particular

Clandestino

Primavera, conj.

Jardim Primavera

2.102

145

Clandestino

Residencial Real

24

146

Clandestino

Setor Recanto das Minas Gerais

Água/Energia

Particular

147

Clandestino

Real, res.
Recanto das Minas
Gerais – Expansão, st.
Retiro dos Sonhos,
as.camp.

Água/Energia
Água/Energia
Água/Energia
Água/Energia
Asfalto/Água
Energia
Água/Energia

Retiro dos Sonhos

Água/Energia

Particular

148

Clandestino

Rio Branco, cond.

Condomínio Rio Branco

149

Clandestino

Samambaia I, cond.

Condomínio Samambaia

Risco - Déficit Habitacional (Áreas de Risco, Parques, Sistema Viário)
Clandestino e Posse - Inadequação da habitação por falta de urbanização e infra-estrutura
Fundiária - Inadequação fundiária

179

480

Asfalto/Água
Energia
Água/Energia

Público
Particular

Particular
Particular
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150

Clandestino

Condomínio Samambaia

Clandestino

Samambaia II, cond.
Santa Rita 6ª etapa,
cond.
Santa Rita 7ª etapa,
cond.
Santa Rita 8ª etapa,
cond.
Santa Rita 9ª etapa,
cond.
Santa Rita, cond.

151

Clandestino

152

Clandestino

153

Clandestino

154

Clandestino

155

Condomínio Santa Rita

219

156

Clandestino

São Carlos, bro.

Bairro São Carlos

1.621

157

Clandestino

São Domingos, bro.

Bairro São Domingos

922

158

Clandestino

São Domingos, faz.

159
160
161

Clandestino
Clandestino
Clandestino

162

COMOB/DERMU/SEFUR
SEMMA/SMO/SEPLAM

Água/Energia

Condomínio Samambaia
Condomínio Santa Rita

Particular
Particular

113

Água/Energia

Particular

Condomínio Santa Rita

Particular

Condomínio Santa Rita

Particular

São Domingos, faz.
São Joaquim, cond.
Serra Azul, res.

Fazenda São Domingos ADCOM
Fazenda São Domingos
Condomínio São Joaquim
Residencial Serra Azul

151
621

Clandestino

Sevene, st.

Setor Sevene

210

163
164
165

Clandestino
Clandestino
Clandestino

Parque Tremendão
Residencial Triunfo
Residencial Ulisses Guimarães

166

Clandestino

167
168

Clandestino
Clandestino

Tremendão, prq.
Triunfo, res.
Ulisses Guimarães, res.
Vale dos Sonhos 3ª.
Etapa, res.
Vale dos Sonhos, res.
Vale Verde, res.

Residencial Vale dos Sonhos
Residencial Vale dos Sonhos
Residencial Vale Verde

Risco - Déficit Habitacional (Áreas de Risco, Parques, Sistema Viário)
Clandestino e Posse - Inadequação da habitação por falta de urbanização e infra-estrutura
Fundiária - Inadequação fundiária

2.509

Água/Energia
Asfalto/Água
Energia
Asfalto/Água
Energia

Particular

Água/Energia

Particular

Água/Energia
Água/Energia
Água/Energia
Asfalto/Água
Energia

Particular
Particular
Particular

Água/Energia

Particular

Água/Energia
Água/Energia

Particular
Particular

Público
Público

Particular
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COMOB/DERMU/SEFUR
SEMMA/SMO/SEPLAM

169

Clandestino

Village Casa Grande 2ª
Etapa

Vilage Casa Grande

20

Água/Energia

Particular

170

Clandestino

Vitória, bro. da

Bairro da Vitória

1.236

Asfalto/Água
Energia

Público

175

Asfalto/Água
Energia/Esgoto

Governo
Estadual/Particular

141

171

Posse

Adélia I e II, vl.

Área delimitada pelas
RuasFernando Dias, Salvador
Batalha, Consolação, da Vitória,
Av. Pedro Ludovico , São
Lorenço e Córrego Macambira

172

Posse

Água Branca I, vl.

Preservação Ambiental

173

Posse

Amazônia I, prq.

174

Posse

Amazônia II, prq.

175

Posse

Amazônia III, prq.

176

Posse

Amazônia IV, prq.

177

Posse

Amazônia IX, prq.

178

Posse

Amazônia V, prq.

179

Posse

Amazônia VI, prq.

180

Posse

Amazônia VII, prq.

Praça – Rua Terezinha de Morais
C/Rua São Luiz
Praça de Esportes – Rua Anacá c/
Avenida C-07/Rua Olímpia
Rua Manaus c/Rua Maria Nadir
Quadra 142 – Mercado – Rua
Lacuna c/ rua Maria Aparecida
Praça – Rua Canumã c/ Rua
Monte Carlo Qds 92,93 e 96
Praça - Rua lacuna c/ Rua Maria
Aparecida
Praça – Rua Laguna c/ Rua Padre
Orlando
Praça - em frente à Praça Pedro
Morais

Risco - Déficit Habitacional (Áreas de Risco, Parques, Sistema Viário)
Clandestino e Posse - Inadequação da habitação por falta de urbanização e infra-estrutura
Fundiária - Inadequação fundiária

12
11
72
57
12
8
6
6

Asfalto/Água
Energia/Esgoto
Asfalto/Água
Energia/Esgoto
Asfalto/Água
Energia/Esgoto
Asfalto/Água
Energia/Esgoto
Asfalto/Água
Energia/Esgoto
Asfalto/Água
Energia/Esgoto
Asfalto/Água
Energia/Esgoto
Asfalto/Água
Energia/Esgoto
Asfalto/Água
Energia/Esgoto

Pública
Particular
Particular
Particular
Particular
Particular
Particular
Particular
Particular
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Praça Coronel Inácio E. Faiçal
Av. Maria Cardoso
Praça – Rua Cananéia c/ Av. José
Amazônia XI, prq.
Liandro da Cruz
Qd. 70-A – Av. José Liandro da
Amazônia XIII, prq.
Cruz c/ Av. Xingú
Praça – Rua Pocema c/ Rua
Amazônia XIV, prq.
Iguapó
Praça – Av. Rio Verde c/ Rua
Amazônia XIX, prq.
Javari
Praça – Rua Pocema c/ Rua
Amazônia XV, prq.
Igarité
Praça – Almeida Jubé c/ Rua
Amazônia XVIII, prq.
Cappi

181

Posse

Amazônia X, prq.

182

Posse

183

Posse

184

Posse

185

Posse

186

Posse

187

Posse

188

Posse

Amazônia XX, prq.

189

Posse

Amazônia XXI, prq.

190

Posse

Amazônia XXII, prq.

191

Posse

Amazônia XXIII, prq.

192

Posse

Amazônia XXIV, prq.

193

Posse

Amazônia XXIX, prq.

194

Posse

Amazônia XXV, prq.

Qd. 03 Av. Rio Verde
Praça – Alam. Imbé c/ Av. Feira
de Santana
Praça – Rua Padre Piau c/ Rua
Exp. José Goiano
Av. Piratininga Entre Rua 13 e
Rua Serrinha
Av. Piratininga Entre Av. Luiz do
Couto e Rua Fidelis
Praça – Av. Piratininga c/ Rua
1.097
Praça – Rua Antônio fidelis c/ Av.
Piratininga

Risco - Déficit Habitacional (Áreas de Risco, Parques, Sistema Viário)
Clandestino e Posse - Inadequação da habitação por falta de urbanização e infra-estrutura
Fundiária - Inadequação fundiária

18
12
6
14
8
12
16
20
5
6
18
12
5
26

COMOB/DERMU/SEFUR
SEMMA/SMO/SEPLAM

Asfalto/Água
Energia/Esgoto
Asfalto/Água
Energia/Esgoto
Asfalto/Água
Energia/Esgoto
Asfalto/Água
Energia/Esgoto
Asfalto/Água
Energia/Esgoto
Asfalto/Água
Energia/Esgoto
Asfalto/Água
Energia/Esgoto
Asfalto/Água
Energia/Esgoto
Asfalto/Água
Energia/Esgoto
Asfalto/Água
Energia/Esgoto
Asfalto/Água
Energia/Esgoto
Asfalto/Água
Energia/Esgoto
Asfalto/Água
Energia/Esgoto
Asfalto/Água
Energia/Esgoto

Particular
Particular
Particular
Particular
Particular
Prefeitura
Particular
Particular
Particular
Prefeitura
Prefeitura
Particular
Prefeitura
Particular
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Qd. 53 – Rua Pocema c/ Av.
Jandaia
Qd. 60 – Av. Jandaia c/ Av. J.
Rodrigues Morais
Qd. 245 – Divisa c/ Jardim
América e Nova Suiça
Praça – Rua Piratininga c/ Rua
Marajó

195

Posse

Amazônia XXVII , prq.

196

Posse

Amazônia XXVIII, prq.

197

Posse

Amazônia XXX, prq.

198

Posse

Amazônia XXXI, prq.

199

Posse

Amazônia XXXIII, prq.

Rua Cananeia

7

200

Posse

Amendoeiras I, prq. das

Parque das Amendoeiras

125

201

Posse

Amendoeiras II, prq.
das

Ruas Almeida Torres, Nivaldo
Soares, José Bonifácio, Salvador
Luduvico

124

202

Posse

América II, jd.

Qd. 442-A – Jardim América

10

203

Posse

América III, jd.

Rua C-107 – Córrego Cascavél

11

204

Posse

Anhaguera I, bro.

Avenida Campos Sales Qd. 8 e
Qd. 2

75

205

Posse

Anhanguera II, prq.

Avenidas Campos Sales, Pasteur,
Berlim, Itália – jardim Europa

1.190

206

Posse

Areião II

Avenida Areião – Setor Pedro
Ludovico

96

207

Posse

Areião III

Alameda Botafogo entre Av. 136

270

Risco - Déficit Habitacional (Áreas de Risco, Parques, Sistema Viário)
Clandestino e Posse - Inadequação da habitação por falta de urbanização e infra-estrutura
Fundiária - Inadequação fundiária

6
12
46
6

COMOB/DERMU/SEFUR
SEMMA/SMO/SEPLAM

Asfalto/Água
Energia/Esgoto
Asfalto/Água
Energia/Esgoto
Asfalto/Água
Energia/Esgoto
Asfalto/Água
Energia/Esgoto
Asfalto/Água
Energia/Esgoto
Asfalto/Água
Energia/Esgoto

Particular
Particular/Prefeitura
Particular
Particular
Particular
Pública

Asfalto/Água
Energia/Esgoto
Asfalto/Água
Área de Preservação
Energia/Esgoto
Asfalto/Água
Fundo de Vale
Energia/Esgoto
Asfalto/Água
Particular
Energia/Esgoto
Asfalto/Água
Energia/Esgoto
Asfalto/Água
Energia/Esgoto
Asfalto/Água
Energia/Esgoto

Particular
Estado
Estado
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208

Posse

Areião, bosque do

Rua 90 – Parque Areião

209

Posse

210

Posse

211

Posse

212

Posse

213

Balneário Meia Ponte I,
jd.
Balneário Meia Ponte
II, jd.
Balneário Meia Ponte
III, jd.
Balneário Meia Ponte
X, jd.

Rua Leilah c/ Av. Dário V.
Machado
Av. Genesio Lima Brito c/
Joaquim Seltz Qd. 150
Av. Ubaldina Neves Qd. 134
(parcial)
Praça Das Americas (total)

6

Posse

Botafogo, ch.

Chácara Botafogo n.º 28

45

214

Posse

Botânico II, jd.

Alameda Botafogo

20

215

Posse

Cachoeira Dourada

Alameda Macambira

5

216

Posse

Campinas, st.

Leito da estrada de ferro (rua Itú)

15

217

Posse

Capuava, bro.

218

Posse

Cidade Jardim, bro.

219

Posse

Dom Fernando III

220

Posse

Europa, jd.

Av. Anhanguera – Em frente ao
terminal Padre Pelágio
Leito da Estrada de Ferro - entre
Rua Macambira e Av. Castelo
Branco
Bairro Rodoviário – Av. 24 de
Outubro Chácaras 1,2,3 e 4
Avenidas Milão, Consolação,
Roma, Qds.
56,59,60,65,69,70,72,75

Risco - Déficit Habitacional (Áreas de Risco, Parques, Sistema Viário)
Clandestino e Posse - Inadequação da habitação por falta de urbanização e infra-estrutura
Fundiária - Inadequação fundiária

12
8
5
12

100

COMOB/DERMU/SEFUR
SEMMA/SMO/SEPLAM

Asfalto/Água
Energia/Esgoto
Asfalto/Água
Energia/Esgoto
Asfalto/Água
Energia/Esgoto
Asfalto/Água
Energia/Esgoto
Asfalto/Água
Energia/Esgoto
Asfalto/Água
Energia
Asfalto/Água
Energia/Esgoto
Asfalto/Água
Energia/Esgoto
Asfalto/Água
Energia/Esgoto
Asfalto/Água
Energia/Esgoto

Pública
Pública
Pública
Pública
Pública
Particular
Pública - Rua
Cohab
R.F.F
Pública

45

Asfalto/Água
Energia/Esgoto

Rede Ferroviária
Federal

80

Água
Energia/Esgoto

Particular

242

Asfalto/Água
Energia/Esgoto

Particular

* Dados da Defesa Civil - ano 2006
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COMOB/DERMU/SEFUR
SEMMA/SMO/SEPLAM

221

Posse

Goiás II, jd.

Próximo ao Hugo de Carvalho
Ramos

115

222

Posse

Goiás III, jd.

Av. 136 – Jardim Goiás

78

223

Posse

Goiás IV, jd.

Rua 115 Próximo ao Cepal

96

224

Posse

Goiás V, jd.

225

Posse

Goiás VI, jd.

226

Posse

Goiás VII, jd.

Rua 56, em frente à Qd. 20

36

227

Posse

Guanabara I, jd.

5

228

Posse

Guanabara III, jd.

Av. Nazareth com rua Goiás
Quadra 3 Av. goiânia com R.
Santos Dumont

229

Posse

Guanabara IX, jd.

Qd. 47 com Av. Vera Cruz

5

230

Posse

Guanabara V, jd.

Alameda Aeroporto com rua Belo
Horizonte

400

Água/Energia

Pública

231

Posse

Industrial João Bras,
prq.

298

Água/ Energia

Rede Ferroviária
Federal

232

Posse

Irany, vl.

Av. Hugo de Carvalho

12

233

Posse

João Vaz, vl.

Quadra A entre as Ruas Amapá,
Niterói, Recife e Aracaju

20

234

Posse

Legionárias, vl.

Av. Bela Vista, Qd. A e B

37

Enfrente a Qd. M - Próximo ao
Cepal
Faixa da BR-153, em frente às Qds A-38 e A-39 (CELG)

Risco - Déficit Habitacional (Áreas de Risco, Parques, Sistema Viário)
Clandestino e Posse - Inadequação da habitação por falta de urbanização e infra-estrutura
Fundiária - Inadequação fundiária

96
8

14

Asfalto/Água
Área de Preservação
Energia/Esgoto
Asfalto/Água
Pública/Particular
Energia/Esgoto
Asfalto/Água
Energia/Esgoto
Asfalto/Água
Pública Estadual
Energia/Esgoto
Asfalto/Água
Pública
Energia/Esgoto
Asfalto/Água
Pública
Energia/Esgoto
Pública
Asfalto/Água
Pública
Energia/Esgoto
Asfalto/Água
Particular
Energia/Esgoto

Asfalto/Água
Energia/Esgoto
Asfalto/Água
Energia/Esgoto
Asfalto/Água
Energia/Esgoto

R.F.F
Municipal
Estadual
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COMOB/DERMU/SEFUR
SEMMA/SMO/SEPLAM

235

Posse

Luz, jd. Da

Alameda Contorno c/ Av.
Leonardo da Vinci

12

Asfalto/Água
Energia/Esgoto

Pública

236

Posse

Maria José, vl.

Avenida J. Martins

20

Água/Energia

Área de Preservação

237

Posse

Maria Luiza I, vl.

Av. Buritis Q.28

38

238

Posse

Maria Luiza III, vl.

Escola Qd. 14

8

239

Posse

Maricá, vl.

Entre Ruas 1 e 2

29

240

Posse

Mariliza I, jd.

241

Posse

Mariliza II, jd.

242

Posse

Mariliza III, jd.

243

Posse

Mariliza IV, jd.

244

Posse

Mooca, vl.

245

Posse

Nova Esperança, jd.

Perimetral Norte

2.600

246

Posse

Novo Horizonte I, st.

Alameda das Palmeiras

68

247

Posse

Novo Horizonte II, st.

Alameda Santa Rita

32

Entre as Avenidas Humbolap e
Enoies
Avenidas Barbosa Rodrigues e
pio Correia, Av. Martius Q. 58-A
e 64
Divisa com Parque Municipal de
Goiânia
Área Limítrofe com o Parque
Ateneu
Leito da Estrada de Ferro - entre
divisa Vila Santa Rita e Rua Santa
Rosa

Risco - Déficit Habitacional (Áreas de Risco, Parques, Sistema Viário)
Clandestino e Posse - Inadequação da habitação por falta de urbanização e infra-estrutura
Fundiária - Inadequação fundiária

5
17

Asfalto/Água
Energia/Esgoto
Asfalto/Água
Energia/Esgoto
Asfalto/Água
Energia/Esgoto
Asfalto/Água
Energia/Esgoto

Particular
Pública
Particular
Pública

Asfalto/Água
Energia

Área Remanescente

Asfalto/Água
Energia/Esgoto

Rede Ferroviária
Federal

10
18
31

Asfalto/Água
Energia/Esgoto
Asfalto/Água
Energia
Asfalto/Água
Energia/Esgoto

Pública/Particular
Cohab
Cohab
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248

Posse

249

Posse

250

Posse

251

Posse

252

Posse

253

Posse

254

Posse

255

Posse

256

Posse

257

Posse

258

Posse

259

Posse

260

Posse

261

Posse

Entre Av. Alvares Cabral e
Califórnia
Entre Av. San Martin, Texas,
Novo Mundo II, jd.
Alvares Cabral
Entre Av. San Martin, Texas,
Novo Mundo III, jd.
New York
Entres Qds. 185 e 186 – Rua
Novo Mundo IV, jd.
Santa Maria
Entre Qds. 179 e 181 – Av.
Novo Mundo IX, jd.
Missouri
Entre Qds. 184 e 185 – Av.
Novo Mundo V, jd.
Álvares Cabral com Rua Nevada
Entre Qds. 189 e 183 – Av.
Novo Mundo VI, jd.
Lincon c/ Nevada
Entre Qds. 183 e 180 - Av.
Novo Mundo VII, jd.
Alvares Cabral com S. Bolivar
Entre Qds. 179 e 147 – Av.
Novo Mundo VIII, jd.
Alvares cabral com Illinois
Entre Qds. 147 e 179 – Av.
Novo Mundo X, jd.
Lincon c/ Illinois
Entre Qds. 146 e 147 - Av. New
Novo Mundo XI, jd.
Orlenas
Entre Qds. 146 e 145 – Av.
Novo Mundo XII, jd.
Alvares Cabral com Mississipi
Entre Qds. 212 e 213 – Cristóvão
Novo Mundo XIII, jd.
Colombo c/ Indiana
Novo Mundo I, jd.

Novo Mundo XIV, jd.

Qd. 184

Risco - Déficit Habitacional (Áreas de Risco, Parques, Sistema Viário)
Clandestino e Posse - Inadequação da habitação por falta de urbanização e infra-estrutura
Fundiária - Inadequação fundiária

55
41
38
14
8
21
20
10
16
15
12
9
6
12

COMOB/DERMU/SEFUR
SEMMA/SMO/SEPLAM

Asfalto/Água
Energia/Esgoto
Asfalto/Água
Energia/Esgoto
Asfalto/Água
Energia/Esgoto
Asfalto/Água
Energia/Esgoto
Asfalto/Água
Energia/Esgoto
Asfalto/Água
Energia/Esgoto
Asfalto/Água
Energia/Esgoto
Asfalto/Água
Energia/Esgoto
Asfalto/Água
Energia/Esgoto
Asfalto/Água
Energia/Esgoto
Asfalto/Água
Energia/Esgoto
Asfalto/Água
Energia/Esgoto
Asfalto/Água
Energia/Esgoto
Asfalto/Água
Energia/Esgoto

Pública
Pública
Pública
Pública
Pública
Pública
Pública
Pública
Pública
Pública
Pública
Pública
Pública
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262

Posse

Novo Mundo XIX, jd. Hospital – Av. Presidente Wilson

9

263

Posse

Novo Mundo XV, jd.

Qd. 179 – Rua Missouri

8

264

Posse

Novo Mundo XVII, jd.

Qd. 147 – Rua Illinois

6

265

Posse

Novo Mundo XVIII, jd.

266

Posse

Novo Mundo XX, jd.

267

Posse

Novo Mundo XXI, jd.

268

Posse

Novo Mundo XXII, jd. Av. Uruguaiana c/ Ponta Grossa

269

Posse

Novo Mundo XXIII, jd.

270

Posse

271

Posse

272

Posse

273

Posse

274

Posse

275

Posse

Novo Mundo XXIV,
jd.
Novo Mundo XXVI,
jd.
Paraíso, vl.

Qd. 146 – Av. New Orleans e
Mississipi
Av. juiz de Fora c/ Av.
Manchester
Av. Manchester Qd. 245

Av. Ponta Grossa c/ iguaçu e Av.
Marília
Av. Ponta Grossa c/ Campo
Grande

18
6
16
28
40

Qd. 133 - J

40

Av. Curitiba Q.09

37

Pedro Ludovico – Qd.
Setor Pedro Ludovico – Qd. 117
117
Pedro Ludovico, st.

7

10

Setor Pedro Ludovico – Qd. 127

15

Pedro Ludovico, st. –
Alameda Antônio Martins Borges
Morro do Urubu

12

Risco - Déficit Habitacional (Áreas de Risco, Parques, Sistema Viário)
Clandestino e Posse - Inadequação da habitação por falta de urbanização e infra-estrutura
Fundiária - Inadequação fundiária

COMOB/DERMU/SEFUR
SEMMA/SMO/SEPLAM

Asfalto/Água
Energia/Esgoto
Asfalto/Água
Energia/Esgoto
Asfalto/Água
Energia/Esgoto
Asfalto/Água
Energia/Esgoto
Asfalto/Água
Energia/Esgoto
Asfalto/Água
Energia/Esgoto
Asfalto/Água
Energia/Esgoto
Asfalto/Água
Energia/Esgoto
Asfalto/Água
Energia/Esgoto
Asfalto/Água
Energia/Esgoto
Asfalto/Água
Energia/Esgoto
Asfalto/Água
Energia/Esgoto
Asfalto/Água
Energia/Esgoto
Asfalto/Água
Energia/Esgoto

Pública
Particular
Particular
Particular
Governo federal
Governo Federal
Pública
Pública
Pública
Pública
Pública/Particular
Pública - Rua
Pública
Pública
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276

Posse

Perim, st.

Quadra 20
Rua da Feira, Cascavél , Amélio
(área destinada à feira) Q. 17-A,
Leito da Estrada de Ferro - entre
Praça Dona Ernestina e Rua
Todos os Santos
Avenidas Presidente Washington
Luiz e Jorge Washington Q. 45
Avenidas Presidente Jackson com
Presidente Medison
Setor Urias Magalhães, Rua
Fernando de Noronha c/ Bela
vista

74

Asfalto/Água
Energia/Esgoto

Pública

27

Asfalto/Água
Energia/Esgoto

Publica

277

Posse

Planalto, jd.

278

Posse

Presidente I, jd.

279

Posse

Presidente II, jd.

280

Posse

Rica, vl.

281

Posse

Romana, vl.

Vila Romana

16

282

Posse

Rua 115

Rua 115 – Setor Sul

84

283

Posse

Santa Rita

284

Posse

Santo Antônio, jd.

285

Posse

Santo Hilário, st.

286

Posse

São José, vl.

Leito da Estrada de Ferro - entre
Ribeirão Anicuns e Divisa Vila
Mooca
Qd. 31,28 e Parte da Praça Central
10-A
Quadra Parque Infantil Frente Qd.
31
Av. Contorno entre as Ruas 604 e
Dom Fernando (rua Ítalo Brovete)

Risco - Déficit Habitacional (Áreas de Risco, Parques, Sistema Viário)
Clandestino e Posse - Inadequação da habitação por falta de urbanização e infra-estrutura
Fundiária - Inadequação fundiária

COMOB/DERMU/SEFUR
SEMMA/SMO/SEPLAM

15
6
243

97
24
72
10

Asfalto/Água
Energia
Asfalto/Água
Energia
Asfalto/Água
Energia/Esgoto
Asfalto/Água
Energia/Esgoto
Asfalto/Água
Energia/Esgoto
Asfalto/Água
Energia/Esgoto
Asfalto/Água
Energia/Esgoto
Asfalto/Água
Energia/Esgoto
Asfalto/Água
Energia

Municipal
Municipal
Pública
DNER
Governo do Estado
Rede Ferroviária
Federal
Particular Prefeitura
Pública
Pública
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287

Posse

São Paulo, vl.

288

Posse

Tancredo Neves, jd.

Av. Javaés entre S. Clemente e
São Geraldo
Avenida interligação

289

Posse

Universitário - III, st.

Rua Uberaba – Qd. 117

600

290

Posse

Universitário - IV, st.

U.C.G – Setor Universitário

85

291

Posse

Universitário - V, st.

Rua 218 – Setor Universitário

26

292

Posse

Urias Magalhães I, st.

Av. Goiás c/ Av. Baurú

25

293

Posse

Urias Magalhães II, st.

Av. Francisco Araújo c/ Av.
Goías

60

294

Posse

Viana, vl.

Leito da Estrada de Ferro Q. AI

30

295

Posse

Vila Boa, jd.

Av. Barão de Rio Branco c/ Av.
Peixoto Q. 01 (parcial)

32

296

Posse

Vitória, jd.

Alameda Plínio Hermano

80

297

Posse

Xavier, vl.

Leito da estrada de ferro Av. Z

41

298

Fundiária

Andréia, st.

Setor Andréia

400

299

Fundiária

Cristina, st.

Setor Cristina

267

300

Fundiária

Rio Formoso, st.

Setor Rio Formoso

1.005

Risco - Déficit Habitacional (Áreas de Risco, Parques, Sistema Viário)
Clandestino e Posse - Inadequação da habitação por falta de urbanização e infra-estrutura
Fundiária - Inadequação fundiária

30
96

COMOB/DERMU/SEFUR
SEMMA/SMO/SEPLAM

Asfalto/Água
Energia/Esgoto

R.F.F
Particular

Asfalto/Água
Pública/Particular
Energia/Esgoto
Asfalto/Água
Federal
Energia/Esgoto
Asfalto/Água
Pública
Energia/Esgoto
Asfalto/Água
Pública
Energia/Esgoto
Asfalto/Água
Pública
Energia/Esgoto
Asfalto/Água
Pública
Energia/Esgoto
Asfalto/Água
Particular
Energia/Esgoto
Asfalto/Água
Área de Preservação
Energia
Água
R.F.F
Energia/Esgoto
Asfalto/Água
Particular
Energia
Asfalto/Água
Particular
Energia
Asfalto/Água
Particular
Energia/Esgoto
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301

Fundiária

Santo Hilário II –
Extensão, st.

Setor Santo Hilário

112

COMOB/DERMU/SEFUR
SEMMA/SMO/SEPLAM

Água/Energia

Particular

TOTAL DE IMÓVEIS

TOTAL PARCIAL DE
IMÓVEIS

1 - RISCO

5.299

2 - CLANDESTINO

19.947
TOTAL GERAL DE IMÓVEIS

3 - POSSE

9.368

4 - FUNDIÁRIA

1.784

Risco - Déficit Habitacional (Áreas de Risco, Parques, Sistema Viário)
Clandestino e Posse - Inadequação da habitação por falta de urbanização e infra-estrutura
Fundiária - Inadequação fundiária

36.398

* Dados da Defesa Civil - ano 2006

Secretaria de Obras do Município-SMO
Companhia de Obras e Habitação do Município-COMOB
Gerência de Regularização Fundiária-GERFUN
RELAÇÃO DAS ÁREAS DE POSSE URBANA EXISTENTES NO MUNICÍPIO DE GOIÂNIA

ÁREA/SETOR

LOCALIZAÇÃO
DA ÁREA

TOTAL
DE IMÓVEIS

01

Rua 115

Rua 115 – Setor Sul

84

02

Setor Aeroporto

Entre a Rua 17-B e
Córrego Capim Puba

124

03

Setor Universitário - III

Rua Uberaba – Qd. 117

600

04

Setor Universitário - IV

U.C.G – Setor Universitário

85

05

Setor Universitário - V

Rua 218 – Setor Universitário

26

06

Setor Universitário - VI

Nº.

Rua 225-A c/ 225-B
Próximo à Qd.117
Próximo ao Hugo de Carvalho
Ramos

15

07

Jardim Goiás II

08

Jardim Goiás III

Av. 136 – Jardim Goiás

78

*09

Jardim Goiás IV

Próximo ao Cepal

96

10

Jardim Goiás V

*11

Jardim Goiás VI

12

Jardim Goiás VII

Rua 56, em frente à Qd. 20

36

13

Vila coronel Cosme I

Beira do Córrego da Onça
E Rio Meia Ponte

152

14

Jardim América II

Qd. 442-A – Jardim América

10

15

Jardim América III

Rua C-107 – Córrego Cascavél

11

16

Parque Amazônia I

17

Parque Amazônia II

18

Parque Amazônia III

Enfrente a Qd. M
Próximo ao Cepal
Faixa da BR-153, em frente às
Qds A-38 e A-39 (CELG)

Praça – Rua Terezinha de
Morais C/Rua São Luiz
Praça de Esportes – Rua Anacá
c/ Avenida C-07/Rua Olímpia
Rua Manaus c/Rua Maria Nadir

115

96
08

12
11
72

TEMPO
DE
EXISTÊNCIA
38 Anos
1964
40 Anos
1961
39 Anos
1962
38 Anos
1964
40 Anos
1961
Retirado
20 Anos
1981
19 Anos
1982
19 Anos
1982
20 Anos
1981
22 Anos
1980
19 Anos
1982
30 anos
1971
25 anos
1976
25 anos
1976
23 Anos
1978
23 Anos
1978
22 Anos
1979

POPULAÇÃO
ESTIMADA

INFRAESTRUTURA

336

Asfalto/Água
Energia/Esgoto

436
2.400
340
104
60
460
312
384
384
32
144
608
40
44
48
44
288

TITULA
RIDADE
Governo
Do
Estado
Pública
Particular
Pública
Particular

Asfalto/Água
Energia/Esgoto
Asfalto/Água
Energia/Esgoto
Asfalto/Água
Federal
Energia/Esgoto
Asfalto/Água
Pública
Energia/Esgoto
Asfalto/Água
Pública
Energia/Esgoto
Asfalto/Água
Área de
Energia/Esgoto Preservação
Asfalto/Água
Pública
Energia/Esgoto Particular
Asfalto/Água
Energia/Esgoto
Asfalto/Água
Pública
Energia/Esgoto Estadual
Asfalto/Água
Pública
Energia/Esgoto
Asfalto/Água
Pública
Energia/Esgoto
Asfalto/Água
Pública
Energia/Esgoto Particular
Asfalto/Água
Área de
Energia/Esgoto Preservação
Asfalto/Água
Fundo de
Energia/Esgoto
Vale
Asfalto/Água
Particular
Energia/Esgoto
Asfalto/Água
Particular
Energia/Esgoto
Asfalto/Água
Particular
Energia/Esgoto

LEV.
TOPOG.
SIM NÃO

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
CADASTRO
PROJETO
IMÓVEIS
ATUALIZ.
APROVADO
ESCRIT.
SIM NÃO SIM
NÃO

REGISTRO
CARTÓRIO

PROC.
N.º
229.494-7

X

X

X

Não

Não

X

X

X

Não

Não

X

X

X

Não

Não

470.572-6

X

X

X

Não

Não

492.295-6

X

X

X

Não

Não

477.885-0

X

X

X

Não

Não

X

X

X

Não

Não

X

X

X

Não

Não

X

X

X

Não

Não

X

X

X

Não

Não

X

X

X

Não

Não

X

X

X

Não

Não

X

X

X

Não

Não

X

X

X

Não

Não

X

X

X

Não

Não

X

X

X

Não

Não

862.710-0

X

X

X

Não

Não

491.928-9

X

X

X

Não

Não

491.928-9

Av. Atílio Correia Lima, 764, sala 11 Cidade Jardim. Goiânia – GO. CEP 74425-030, fone: 524-2150 ramal: 252
e-mail: comob@terra.com.br

269.403-6
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Secretaria de Obras do Município-SMO
Companhia de Obras e Habitação do Município-COMOB
Gerência de Regularização Fundiária-GERFUN

Nº.

ÁREA/SETOR

19

Parque Amazônia IV

20

Parque Amazônia V

21

Parque Amazônia VI

22

Parque Amazônia VII

23

Parque Amazônia IX

24

Parque Amazônia X

25

Parque Amazônia XI

*26

Parque Amazônia XII

27

Parque Amazônia XIII

28

Parque Amazônia XIV

29

Parque Amazônia XV

*30

Parque Amazônia XVI

*31

Parque Amazônia XVII

32

Parque Amazônia XVIII

33

Parque Amazônia XIX

34

Parque Amazônia XX

35

Parque Amazônia XXI

36

Parque Amazônia XXII

37

Parque Amazônia XXIII

LOCALIZAÇÃO
DA ÁREA
Quadra 142 – Mercado – Rua
Lacuna c/ rua Maria Aparecida
Praça - Rua lacuna c/
Rua Maria Aparecida
Praça – Rua Laguna c/
Rua Padre Orlando
Praça - em frente à Praça Pedro
Morais
Praça – Rua Canumã c/ Rua
Monte Carlo Qds 92,93 e 96
Praça Coronel Inácio E. Faiçal
Av. Maria Cardoso
Praça – Rua Cananéia c/
Av. José Liandro da Cruz
Praça – Maria Carolina – Av.
José Liandro da Cruz
Qd. 70-A – Av. José Liandro da
Cruz c/ Av. Xingú
Praça – Rua Pocema c/ Rua
Iguapó
Praça – Rua Pocema c/
Rua Igarité
Praça – Av. Jandaia c/
Rua Cappi
Praça – Av. José Rodrigues
Morais c/ Av. Jandaia
Praça – Almeida Jubé c/
Rua Cappi
Praça – Av. Rio Verde c/
Rua Javari
Qd. 03 Av. Rio Verde
Praça – Alam. Imbé c/
Av. Feira de Santana
Praça – Rua Padre Piau c/ Rua
Exp. José Goiano
Av. Piratininga Entre Rua 13 e
Rua Serrinha

TOTAL
DE IMÓVEIS
57
08
06
06
12
18
12
04
06
14
12
04
04
16
08
20
05
06
18

TEMPO
DE
EXISTÊNCIA
22 Anos
1979
22 Anos
1979
23 Anos
1978
23 Anos
1978
23 Anos
1978
22 Anos
1979
22 Anos
1979
21 Anos
1980
23 Anos
1978
23 Anos
1978
22 Anos
1979
23 Anos
1978
21 Anos
1980
21 Anos
1980
23 Anos
1978
23 Anos
1978
23 Anos
1978
22 Anos
1979
22 Anos
1979

POPULAÇÃO
ESTIMADA
228
32
24
24
48
72
48
16
24
56
48
16
16
64
32
80
20
24
72

INFRAESTRUTURA
Asfalto/Água
Energia/Esgoto
Asfalto/Água
Energia/Esgoto
Asfalto/Água
Energia/Esgoto
Asfalto/Água
Energia/Esgoto
Asfalto/Água
Energia/Esgoto
Asfalto/Água
Energia/Esgoto
Asfalto/Água
Energia/Esgoto
Asfalto/Água
Energia/Esgoto
Asfalto/Água
Energia/Esgoto
Asfalto/Água
Energia/Esgoto
Asfalto/Água
Energia/Esgoto
Asfalto/Água
Energia/Esgoto
Asfalto/Água
Energia/Esgoto
Asfalto/Água
Energia/Esgoto
Asfalto/Água
Energia/Esgoto
Asfalto/Água
Energia/Esgoto
Asfalto/Água
Energia/Esgoto
Asfalto/Água
Energia/Esgoto
Asfalto/Água
Energia/Esgoto

TITULA
RIDADE

LEV.
TOPOG.
SIM NÃO

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
CADASTRO
PROJETO
IMÓVEIS
ATUALIZ.
APROVADO
ESCRIT.
SIM NÃO SIM
NÃO

REGISTRO
CARTÓRIO

PROC.
N.º

Particular

X

X

X

Não

Não

491.928-9

Particular

X

X

X

Não

Não

491.928-9

Particular

X

X

X

Não

Não

491.928-9

Particular

X

X

X

Não

Não

491.928-9

Particular

X

X

X

Não

Não

491.928-9

Particular

X

X

X

Não

Não

491.928-9

Particular

X

X

X

Não

Não

491.928-9

Particular

X

X

X

Não

Não

862.710-0

Particular

X

X

X

Não

Não

862.710-0

Particular

X

X

X

Não

Não

862.710-0

Prefeitura

X

X

X

Não

Não

862.710-0

Particular

X

X

X

Não

Não

862.710-0

Particular

X

X

X

Não

Não

862.710-0

Particular

X

X

X

Não

Não

862.710-0

Particular

X

X

X

Não

Não

491.928-9

Particular

X

X

X

Não

Não

491.928-9

Particular

X

X

X

Não

Não

491.928-9

Prefeitura

X

X

X

Não

Não

491.928-9

Prefeitura

X

X

X

Não

Não

862.710-0
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Nº.

38
39
40
41
42
43
44
*45
46

ÁREA/SETOR

LOCALIZAÇÃO
DA ÁREA

Av. Piratininga Entre Av. Luiz
do Couto e Rua Fidelis
Praça – Rua Antônio fidelis c/
Parque Amazônia XXV
Av. Piratininga
Qd. 53 – Rua Pocema c/
Parque Amazônia XXVII
Av. Jandaia
Qd. 60 – Av. Jandaia c/ Av. J.
Parque Amazônia XXVIII
Rodrigues Morais
Praça – Av. Piratininga c/
Parque Amazônia XXIX
Rua 1.097
Qd. 245 – Divisa c/ Jardim
Parque Amazônia XXX
América e Nova Suiça
Praça – Rua Piratininga c/
Parque Amazônia XXXI
Rua Marajó
Av. José Leandro da Cruz c/
Parque Amazônia XXXII
Rua Amaçâ
Parque Amazônia XXIV

Parque Amazônia XXXIII

Rua Cananeia

TOTAL
DE IMÓVEIS
12
26
06
12
05
46
06
04
07

Setor Pedro Ludovico –
Qd. 117
Setor Pedro Ludovico –
Morro do Urubu

Avenida Areião – Setor Pedro
Ludovico
Alameda Botafogo entre
Av. 136
Área de preservação Ambiental
Córrego Botafogo
Setor Pedro Ludovico – Qd.
127
Avenida Transbrasiliana c/
Avenida Rio Verde
Setor Pedro Ludovico – Qd.
117
Alameda Antônio Martins
Borges

54

Bosque do Areião

Rua 90 – Parque Areião

12

55

Jardim Botânico I

Alameda Botafogo

291

56

Jardim Botânico II

Alameda Botafogo

20

47

Areião II

48

Areião III

49

Ciclovia

50

Setor Pedro Ludovico –
Qd. 127

51

Setor Pedro Ludovico II

52
53

96
270
80
15
22
10
12

TEMPO
DE
EXISTÊNCIA
22 Anos
1979
23 Anos
1978
23 Anos
1978
22 Anos
1979
22 Anos
1979
23 Anos
1978
23 Anos
1978
22 Anos
1979
23 Anos
1978
36 Anos
1965
27 Anos
1974
21 Anos
1980
29 Anos
1972

POPULAÇÃO
ESTIMADA

Retirado

88

27 Anos
1974
20 Anos
1981
36 Anos
1965
28 Anos
1973
28 Anos
1973

48
104
24
48
20
184
24
16
28
384
1.080
320
60

40
48
48
1.164
80

INFRAESTRUTURA
Asfalto/Água
Energia/Esgoto
Asfalto/Água
Energia/Esgoto
Asfalto/Água
Energia/Esgoto
Asfalto/Água
Energia/Esgoto
Asfalto/Água
Energia/Esgoto
Asfalto/Água
Energia/Esgoto
Asfalto/Água
Energia/Esgoto
Asfalto/Água
Energia/Esgoto
Asfalto/Água
Energia/Esgoto
Asfalto/Água
Energia/Esgoto
Asfalto/Água
Energia/Esgoto
Água/Energia

TITULA
RIDADE

LEV.
TOPOG.
SIM NÃO

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
CADASTRO
PROJETO
IMÓVEIS
ATUALIZ.
APROVADO
ESCRIT.
SIM NÃO SIM
NÃO

REGISTRO
CARTÓRIO

PROC.
N.º

Particular

X

X

X

Não

Não

247.325-1

Particular

X

X

X

Não

Não

247.325-1

Particular

X

X

X

Não

Não

862.710-0

Particular
Prefeitura

X

X

X

Não

Não

862.710-0

Prefeitura

X

X

X

Não

Não

247.325-1

Particular

X

X

X

Não

Não

247.320-4

Particular

X

X

X

Não

Não

862.710-0

Rua
Prefeitura

X

X

X

Não

Não

862.710-0

Particular

X

X

X

Não

Não

Estado

X

X

X

Não

Não

Estado

X

X

X

Não

Não

Pública

X

X

X

Não

Não

X

X

X

Não

Não

X

X

X

Não

Não

X

X

X

Não

Não

X

X

X

Não

Não

X

X

X

Não

Não

X

X

X

Não

Não

X

X

X

Não

Não

Asfalto/Água
Pública
Energia/Esgoto
Asfalto/Água
Rua Pública
Energia/Esgoto
Asfalto/Água
Pública
Energia/Esgoto
Asfalto/Água
Pública
Energia/Esgoto
Asfalto/Água
Pública
Energia/Esgoto
Asfalto/Água
Rua Pública
Energia/Esgoto
Asfalto/Água
Rua Pública
Energia/Esgoto

Av. Atílio Correia Lima, 764, sala 11 Cidade Jardim. Goiânia – GO. CEP 74425-030, fone: 524-2150 ramal: 252
e-mail: comob@terra.com.br
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ÁREA/SETOR

LOCALIZAÇÃO
DA ÁREA

TOTAL
DE IMÓVEIS

57

Jardim Botânico III

Alameda Botafogo

42

58

Vila Redenção

Alameda jardim Botânico

100

59

Jardim Vitória

Alameda Plínio Hermano

80

60

Jardim da Luz

Alameda Contorno
C/ AV.Leonardo da Vinci

12

61

Vila Maria José

Avenida J. Martins

20

62

Jardim Santo Antônio

Qd. 31,28 e Parte da Praça
Central 10-A

24

63

Vila Legionárias Av. Bela
Vista

Qd. A e B

37

*64

Jardim Mariliza I

65

Jardim Mariliza II

*66

Jardim Mariliza III

*67

Jardim Mariliza IV

Nº.

68

Jardim Vila Boa

69

Bairro Anhaguera I

*70

Jardim Tancredo Neves

71

Parque Anhanguera II

72

Jardim Europa

73

Jardim Presidente I

Entre as Avenidas Humbolap e
Enoies
Avenidas Barbosa Rodrigues e
pio Correia, Av. Martius Q.
58-A e 64
Divisa com Parque Municipal
de Goiânia
Área Limítrofe com o Parque
Ateneu
Av. Barão de Rio Branco c/ Av.
Peixoto Q. 01 (parcial)
Avenida Campos Sales Qd. 8 e
Qd. 2
Avenida interligação
Avenidas Campos Sales,
Pasteur, Berlim, Itália – jardim
Europa
Avenidas Milão, Consolação,
Roma
Q. 56,59,60,65,69,70,72,75
Avenidas Presidente
Washington Luiz e Jorge
Washington Q. 45

TEMPO
DE
EXISTÊNCIA
28 Anos
1973
29 Anos
1972
25 anos
1976
15anos
1986
28 Anos
1973
10anos
1986
20anos
1981

5
17

15 anos
1986

400
320
48
80
96
148

68

INFRAESTRUTURA

TITULA
RIDADE

Asfalto/Água
Área de
Energia/Esgoto Preservação
Asfalto/Água
Rua Pública
Energia/Esgoto
Asfalto/agua
Área de
energia
Preservação
Asfalto/ Agua
Pública
Energia/Esgoto
Área de
Água/Energia
Preservação
Asfalto/ Agua Particular
Energia/Esgoto Prefeitura
Asfalto/agua
Estadual
EnergiaEsgoto
Asfalto/Água
Pública
Energia/Esgoto
Área
Asfalto/agua
Remanesce
Energia
nte

96

128
300

Asfalto/Água
Energia/Esgoto
Asfalto/Água
Energia/Esgoto

384

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
CADASTRO
PROJETO
IMÓVEIS
ATUALIZ.
APROVADO
ESCRIT.
SIM NÃO SIM
NÃO

REGISTRO
CARTÓRIO

PROC.
N.º

X

X

Não

Não

X

X

X

Não

Não

X

X

X

Não

Não

X

X

X

Não

Não

X

X

X

Não

Não

X

X

X

Não

Não

X

X

X

Não

Não

X

X

X

Não

Não

X

X

X

Não

Não

X

X

X

Não

Não

X

X

X

Não

Não

Particular

X

X

X

Não

Não

Particular

X

X

X

Não

Não

173.551-9

Particular

X

X

X

Não

Não

483.123-3

72
25 anos
1976
15 Anos
1986

LEV.
TOPOG.
SIM NÃO
X

40

18

75

168

20

10

32

POPULAÇÃO
ESTIMADA

793.742-3

1190

16 anos
1986

4.760

Asfalto/Água
Energia/Esgoto

Particular

X

X

X

Não

Não

667.649-9

242

18 anos
1983

968

Asfalto/Água
Energia/Esgoto

Particular

X

X

X

Não

Não

233.700-6

15

16anos
1985

60

Asfalto/Água
Energia

Municipal

X

X

X

Não

Não

Av. Atílio Correia Lima, 764, sala 11 Cidade Jardim. Goiânia – GO. CEP 74425-030, fone: 524-2150 ramal: 252
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Nº.

ÁREA/SETOR

LOCALIZAÇÃO
DA ÁREA

TOTAL
DE IMÓVEIS

74

Jardim Presidente II

Avenidas Presidente Jackson
com Presidente Medison

6

75

Novo Horizonte I

Alameda das Palmeiras

68

76

Novo Horizonte II

Alameda Santa Rita

32

77

Cachoeira Dourada

Alameda Macambira

5

78

Jardim Planalto

79

João Bras

80

Santa Rita

81

Vila Mooca

82

Cidade Jardim

83

Vila Adélia I e II

84

Bairro Capuava

85

Vila João Vaz

86

Dom Fernando III

Rua da Feira, Cascavél ,
Amélio (área destinada à feira)
Q. 17-A
Leito da Estrada de Ferro entre Praça Dona Ernestina e
Rua Todos os Santos
Leito da Estrada de Ferro entre Ribeirão Anicuns e Divisa
Vila Mooca
Leito da Estrada de Ferro entre divisa Vila Santa Rita e
Rua Santa Rosa
Leito da Estrada de Ferro entre Rua Macambira e Av.
Castelo Branco
Área delimitada pelas
RuasFernando Dias, Salvador
Batalha, Consolação, da
Vitória, Av. Pedro Ludovico ,
São Lorenço e Córrego
Macambira
Av. Anhanguera – Em frente ao
terminal Padre Pelágio
Quadra A entre as Ruas
Amapá, Niterói, Recife e
Aracaju
Bairro Rodoviário – Av. 24 de
Outubro Chácaras 1,2,3 e 4

TEMPO
DE
EXISTÊNCIA
15 anos
1986
25anos
1976
25 anos
1976
15anos
1986

POPULAÇÃO
ESTIMADA
24
272
128
20

INFRAESTRUTURA
Asfalto/Água
Energia
Asfalto/Água
Energia
Asfalto/Água
Energia/Esgoto
Asfalto/Água
Energia/Esgoto

TITULA
RIDADE

LEV.
TOPOG.
SIM NÃO

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
CADASTRO
PROJETO
IMÓVEIS
ATUALIZ.
APROVADO
ESCRIT.
SIM NÃO SIM
NÃO

REGISTRO
CARTÓRIO

PROC.
N.º

Municipal

X

X

X

Não

Não

Cohab

X

X

X

Não

Não

Cohab

X

X

X

Não

Não

Cohab

X

X

X

Não

Não

Publica

X

X

X

Não

Não

X

X

X

Não

Não

493.998-1

X

X

X

Não

Não

332.435-2
443.754-8

X

X

X

Não

Não

443.754-8

X

X

X

Não

Não

27

13 anos
1988

108

Asfalto/Água
Energia/Esgoto

298

40 anos
1961

1.192

Água/ Energia

97

30anos
1971

388

Asfalto/Água
Energia/Esgoto

31

30 anos
1971

124

Asfalto/Água
Energia/Esgoto

45

30 anos
1971

180

Asfalto/Água
Energia/Esgoto

175

23 anos
1978

700

Asfalto/Água
Energia/Esgoto

Governo
Estadual e
Particular

X

X

X

Não

Não

100

40anos
1961

400

Asfalto/Água
Energia/Esgoto

Pública

X

X

X

Não

Não

20

20 anos
1981

80

Asfalto/Água
Energia/Esgoto

Municipal

X

X

X

Não

Não

80

30 anos
1971

320

Água/Energia
Esgoto

Particular

X

Não

Não

Rede
Ferroviária
Federal
Rede
Ferroviária
Federal
Rede
Ferroviária
Federal
Rede
Ferroviária
Federal

X

X

Av. Atílio Correia Lima, 764, sala 11 Cidade Jardim. Goiânia – GO. CEP 74425-030, fone: 524-2150 ramal: 252
e-mail: comob@terra.com.br

233.814-8
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Secretaria de Obras do Município-SMO
Companhia de Obras e Habitação do Município-COMOB
Gerência de Regularização Fundiária-GERFUN

Nº.

ÁREA/SETOR

87

Vila São Paulo

88

Vila São José

89

Setor dos Funcionários

90

Vila Ana Maria

91

Vila Abajá

LOCALIZAÇÃO
DA ÁREA
Av. Javaés entre S. Clemente e
São Geraldo
Av. Contorno entre as Ruas 604
e Dom Fernando (rua Ítalo
Brovete)
Margem do Córrego Capim
Puba , Trecho entre Estrada de
Ferro e Rua P-33
Rua 3 entre a Rua Juriá e
Córrego Cascavel
Av. 2 às margens da estrada de
Ferro

TOTAL
DE IMÓVEIS
30

Não

X

Não

Não

X

Não

Não

20

Retirada

80

96

Setor Urias Magalhães I

97

Setor Urias Magalhães II

98

Vila Rica

99

Vila Roriz

Balneário Meia Ponte V

Não

Particular

Vila Irany

*104

X

Asfalto/Água
Energia/Esgoto

95

Balneário Meia Ponte IV

X

60

15

*103

X

40 anos
1961

Leito da estrada de ferro (rua
Itú)

Balneário Meia Ponte III

Não

15

Setor Campinas

102

Não

pública

94

Balneário Meia Ponte II

X

Asfalto/Água
Energia/Esgoto

37

101

X

216

Av. Curitiba Q.09

Balneário Meia Ponte I

X

50 anos
1951

Vila Paraíso

100

R.F.F

54

93

Rua Leilah c/ Av. Dário V.
Machado
Av. Genesio Lima Brito c/
Joaquim Seltz Qd. 150
Av. Ubaldina Neves Qd. 134
(parcial)
Av. Ubaldina M. de Brito
Rua Cel. José Neto Carneiro
com Rua Manuel A.

Asfalto/Água
Energia/Esgoto

Pública

41

Setor Urias / Rio Meia Ponte

120

Asfalto/ Agua
Energia

Leito da estrada de ferro Av. Z

Av. Francisco Araújo c/
Av. Goías
Setor Urias Magalhães
Rua Fernando de Noronha c/
Bela vista

TITULA
RIDADE

40

Vila Xavier

Av. Goiás c/ Av. Baurú

INFRAESTRUTURA

20 anos
1981

12

40 anos
1961
35 anos
1966
40 anos
1961
40 anos
1961

164
148
60
48

25

100

60

240

243

972

228
08
05
12

14 anos
1987
20 anos
1981
25 anos
1976
30 anos
1971

05
04

1.140
32
20
48

Esgoto/água
Energia
Asfalto/Água
Energia/Esgoto
Asfalto/Água
Energia/Esgoto
Asfalto/Água
Energia/Esgoto
Asfalto/Água
Energia/Esgoto
Asfalto/Água
Energia/Esgoto
Asfalto/Água
Energia/Esgoto
Asfalto/Água
Energia
Asfalto/Água
Energia/Esgoto
Asfalto/Água
Energia/Esgoto
Asfalto/Água
Energia/Esgoto

20
25 anos
1976

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
CADASTRO
PROJETO
IMÓVEIS
ATUALIZ.
APROVADO
ESCRIT.
SIM NÃO SIM
NÃO

POPULAÇÃO
ESTIMADA

10

92

Av. Hugo de Carvalho

TEMPO
DE
EXISTÊNCIA
30 anos
1971

16

Agua/ Energia

LEV.
TOPOG.
SIM NÃO

X
X

X
X

REGISTRO
CARTÓRIO

Pública

X

X

X

Não

Não

R.F.F

X

X

X

Não

Não

Particular
Pública

X

X

X

Não

Não

R.F.F

X

X

X

Não

Não

X

Não

Não

R.F.F

X

X

PROC.
N.º

Pública

X

X

X

Não

Não

241.773-3

Pública

X

X

X

Não

Não

482.656-6

Pública

X

X

X

Não

Não

173.743-3

Área
Alagadiça

X

X

X

Não

Não

Pública

X

X

X

Não

Não

Pública

X

X

X

Não

Não

Pública

X

X

X

Não

Não

Pública

X

X

X

Não

Não

Pública

X

X

X

Não

Não

Av. Atílio Correia Lima, 764, sala 11 Cidade Jardim. Goiânia – GO. CEP 74425-030, fone: 524-2150 ramal: 252
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Nº.

ÁREA/SETOR

LOCALIZAÇÃO
DA ÁREA

Av. Alta Ferraz Camargo c/ rua
dos Mineiros, Zorka V.
Av. Zorca V. e Av. Alta ferraz
*106 Balneário Meia Ponte VII
de Camargo
Av. Genésio de Lima com Av.
*107 Balneário Meia Ponte VIII
Sampaio
*108 Balneário Meia Ponte IX
Av. Liduina Tonesi
*105

109

Balneário Meia Ponte VI

Balneário Meia Ponte X

Praça Das Americas (total)
Entre Corrego Botafogo e
Alameda Botafogo
Entre Av. dos Ferroviários e
Córrego Capim Puba

TOTAL
DE IMÓVEIS
01
01
06

06

Setor Norte Ferroviário I

111

Setor Norte Ferroviário II

112

Setor Norte Ferroviário III

Capim Puba Q.07

124

113

Emílio Póvoa

Av. Des. Emílio Póvoa

265

114

Vila Montecelli

Av. Contorno

40

115

Vila Viana

Leito da Estrada de Ferro Q. AI

30

*116

Bairro São Judas Tadeu

Rua Belo Horizonte

03

117

Jardim Guanabara I

Av. Nazareth com rua Goiás
Al. Minas Gerais c/ Av
Nazareth
Quadra 3 Av. goiânia com R.
Santos Dumont
Alameda Aeroporto – em frente
a Qd. 103
Alameda Aeroporto com rua
Belo Horizonte
Alameda Aeroporto com
Alameda Itú
Jardim de Infância – Alameda
Aeroporto

05

Jardim Guanabara II

119

Jardim Guanabara III

*120

Jardim Guanabara IV

121

Jardim Guanabara V

*122

Jardim Guanabara VI

*123

Jardim Guanabara VII

235
281

04
14

02
01

04
04

INFRAESTRUTURA
Asfalto/Água
Energia/Esgoto
Asfalto/Água
Energia/Esgoto

24
25anos
1976
50anos
1951
40 anos
1961
25 anos
1976
40 anos
1961
25anos
1976
50 anos
1951
25 anos
1976

24
940
1.124
496
1.060
160
120
12

Asfalto/Água
Energia/Esgoto
Asfalto/Água
Energia/Esgoto
Asfalto/Água
Energia/Esgoto
Asfalto/Água
Energia/Esgoto
Asfalto/Água
Energia/
Asfalto/Água
Energia/Esgoto
Asfalto/Água
Energia/Esgoto
Asfalto/Água
Energia/Esgoto

20
13 anos
1991
19 anos
1982

01
400

POPULAÇÃO
ESTIMADA

TITULA
RIDADE

16
56

Asfalto/Água
Energia/Esgoto
Asfalto/Água
Energia/Esgoto

04
07 Anos
1994
7 anos
1994

LEV.
TOPOG.
SIM NÃO

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
CADASTRO
PROJETO
IMÓVEIS
ATUALIZ.
APROVADO
ESCRIT.
SIM NÃO SIM
NÃO

REGISTRO
CARTÓRIO

X

X

X

Não

Não

Pública

X

X

X

Não

Não

X

X

X

Não

Não

Pública

X

X

X

Não

Não

Pública

X

X

X

Não

Não

482.656-6

Pública

X

X

X

Não

Não

218.331-0

Pública

X

X

X

Não

Não

Pública

X

X

X

Não

Não

Pública

X

X

X

Não

Não

Particular

X

X

X

Não

Não

Pública

X

X

X

Não

Não

Pública

X

X

X

Não

Não

Pública

X

X

X

Não

Não

Pública

X

X

X

Não

Não

Pública

X

X

X

Não

Não

Pública

X

X

X

Não

Não

1.600

Água/Energia

Pública

X

X

X

Não

Não

08

Agua/ Energia

Pública

X

X

X

Não

Não

Pública

X

X

X

Não

Não

04

PROC.
N.º

Pública

24

06

110

*118

TEMPO
DE
EXISTÊNCIA
15 anos
1986
20anos
1981

Av. Atílio Correia Lima, 764, sala 11 Cidade Jardim. Goiânia – GO. CEP 74425-030, fone: 524-2150 ramal: 252
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Nº.

ÁREA/SETOR

LOCALIZAÇÃO
DA ÁREA

TOTAL
DE IMÓVEIS

*124

Jardim Guanabara VIII

Alameda Aeroporto – em frente
Qd. 22

02

125

Jardim Guanabara IX

Qd. 47 com Av. Vera Cruz

05

Rua Porto Alegre com Av. Belo
Horizonte
Área Verde rua GB 28, GB 26
AV.GB 27

TEMPO
DE
EXISTÊNCIA

POPULAÇÃO
ESTIMADA

INFRAESTRUTURA

08
20 anos
1981

Asfalto/Água
Energia/Esgoto

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
CADASTRO
PROJETO
IMÓVEIS
ATUALIZ.
APROVADO
ESCRIT.
SIM NÃO SIM
NÃO

REGISTRO
CARTÓRIO

Pública

X

X

X

Não

Não

Particular

X

X

X

Não

Não

Pública

X

X

X

Não

Não

Pública

X

X

X

Não

Não

Pública

X

X

X

Não

Não

Pública

X

X

X

Não

Não

Particular

X

X

X

Não

Não

Particular

X

X

X

Não

Não

DNER

X

X

X

Não

Não

DNER

X

X

X

Não

Não

Particular

X

X

X

Não

Não

Jardim Guanabara X

127

Jardim Guanabara II

128

Vila Concórdia

Divisa c/ J. D. Fernando I e II

668

129

Parque Amendoeiras I

Parque das Amendoeiras

125

130

Vila Maricá

Entre Ruas 1 e 2

29

131

Chácara Botafogo

Chácara Botafogo n.º 28

45

132

Vila Bandeirantes

Vila Bandeirantes

44

133

Vila Romana

Vila Romana

16

134

Vila Maria Luiza I

Av. Buritis Q.28

38

*135

Vila Maria Luiza II

Praça Fernão Dias Q.12-A
entre as ruas Colombia,
Bolívia, Estados Unidos

04

27 anos
1974

16

Asfalto/Água
Energia/Esgoto

Pública

X

X

X

Não

Não

136

Vila Maria Luiza III

Escola Qd. 14

08

30 anos
1971

32

Asfalto/Água
Energia/Esgoto

Pública

X

X

X

Não

Não

*137

Jardim Lageado I

Jardim Lageado

04

Pública

X

X

X

Não

Não

Pública

X

X

X

Não

Não

Pública

X

X

X

Não

Não

Pública

X

X

X

Não

Não

Pública

X

X

X

Não

Não

Pública

X

X

X

Não

Não

139

Jd. Novo Mundo I

140

Jd. Novo Mundo II

141

Jd. Novo Mundo III

142

Jd. Novo Mundo IV

Jardim das Aroeiras
Entre Av. Alvares Cabral e
Califórnia
Entre Av. San Martin, Texas,
Alvares Cabral
Entre Av. San Martin, Texas,
New York
Entres Qds. 185 e 186 – Rua
Santa Maria

508

100
55
41
38
14

12

LEV.
TOPOG.
SIM NÃO

*126

138 Bosque do Jardim Aroeiras

03

20

TITULA
RIDADE

12 anos
1989
38 anos
1963
20 Anos
1981
15 anos
1986
30 anos
1971
30 anos
1971
25 anos
1976
25anos
1976

2.032
2.672
496
116
180
176
64
152

Asfalto/Água
Energia/Esgoto
Asfalto/Água
Energia/Esgoto
Asfalto/Água
Energia/Esgoto
Asfalto/Água
Energia/Esgoto
Asfalto/Água
Energia/
Asfalto/Água
Energia/Esgoto
Asfalto/Água
Energia/Esgoto
Asfalto/Água
Energia/Esgoto

16
14 anos
1987
20 Anos
1981
30 Anos
1971
30 Anos
1971
30 Anos
1971

400
220
164
152
56

Água/Energia
Asfalto/Água
Energia/Esgoto
Asfalto/Água
Energia/Esgoto
Asfalto/Água
Energia/Esgoto
Asfalto/Água
Energia/Esgoto

Av. Atílio Correia Lima, 764, sala 11 Cidade Jardim. Goiânia – GO. CEP 74425-030, fone: 524-2150 ramal: 252
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PROC.
N.º

208.443-1

781.742-8

Secretaria de Obras do Município-SMO
Companhia de Obras e Habitação do Município-COMOB
Gerência de Regularização Fundiária-GERFUN

Nº.

ÁREA/SETOR

LOCALIZAÇÃO
DA ÁREA
Entre Qds. 184 e 185 – Av.
Álvares Cabral com Rua
Nevada
Entre Qds. 189 e 183 – Av.
Lincon c/ Nevada
Entre Qds. 183 e 180 - Av.
Alvares Cabral com S. Bolivar
Entre Qds. 179 e 147 – Av.
Alvares cabral com Illinois
Entre Qds. 179 e 181 – Av.
Missouri
Entre Qds. 147 e 179 – Av.
Lincon c/ Illinois
Entre Qds. 146 e 147 - Av.
New Orlenas
Entre Qds. 146 e 145 – Av.
Alvares Cabral com Mississipi
Entre Qds. 212 e 213 –
Cristóvão Colombo c/ Indiana

TOTAL
DE IMÓVEIS

143

Jd. Novo Mundo V

144

Jd. Novo Mundo VI

145

Jd. Novo Mundo VII

146

Jd. Novo Mundo VIII

147

Jd. Novo Mundo IX

148

Jd. Novo Mundo X

149

Jd. Novo Mundo XI

150

Jd. Novo Mundo XII

151

Jd. Novo Mundo XIII

152

Jd. Novo Mundo XIV

Qd. 184

12

153

Jd. Novo Mundo XV

Qd. 179 – Rua Missouri

08

*154

Jd. Novo Mundo XVI

Qd. 182 – Av. Lincon e
Missouri

04

155

Jd. Novo Mundo XVII

Qd. 147 – Rua Illinois

06

156

Jd. Novo Mundo XVIII

157

Jd. Novo Mundo XIX

158

Jd. Novo Mundo XX

159

Jd. Novo Mundo XXI

Av. Manchester Qd. 245

06

Jd. Novo Mundo XXII

Av. Uruguaiana c/ Ponta
Grossa

16

160

Qd. 146 – Av. New Orleans e
Mississipi
Hospital – Av. Presidente
Wilson
Av. juiz de Fora c/ Av.
Manchester

21
20
10
16
08
15
12
09
06

07
09
18

TEMPO
DE
EXISTÊNCIA
30 Anos
1971
30 Anos
1971
30 Anos
1971
30 Anos
1971
30 Anos
1971
30 Anos
1971
30 Anos
1971
30 Anos
1971
25 Anos
1976
25 Anos
1976
25 Anos
1976

INFRAESTRUTURA

TITULA
RIDADE

84

Asfalto/Água
Energia/Esgoto

Pública

X

X

X

Não

Não

Pública

X

X

X

Não

Não

Pública

X

X

X

Não

Não

Pública

X

X

X

Não

Não

Pública

X

X

X

Não

Não

Pública

X

X

X

Não

Não

Pública

X

X

X

Não

Não

Pública

X

X

X

Não

Não

Pública

X

X

X

Não

Não

X

X

X

Não

Não

Particular

X

X

X

Não

Não

Particular

X

X

X

Não

Não

Particular

X

X

X

Não

Não

Particular

X

X

X

Não

Não

Pública

X

X

X

Não

Não

X

X

X

Não

Não

X

X

X

Não

Não

X

X

X

Não

Não

80
40
64
32
60
48
36
24
48
32
16

30 Anos
1971
30 Anos
1971
30 Anos
1971
30 Anos
1971
30 Anos
1971
30 Anos
1971

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
CADASTRO
PROJETO
IMÓVEIS
ATUALIZ.
APROVADO
ESCRIT.
SIM NÃO SIM
NÃO

POPULAÇÃO
ESTIMADA

24
28
36
72
24
64

Asfalto/Água
Energia/Esgoto
Asfalto/Água
Energia/Esgoto
Asfalto/Água
Energia/Esgoto
Asfalto/Água
Energia/Esgoto
Asfalto/Água
Energia/Esgoto
Asfalto/Água
Energia/Esgoto
Asfalto/Água
Energia/Esgoto
Asfalto/Água
Energia/Esgoto
Asfalto/Água
Energia/Esgoto
Asfalto/Água
Energia/Esgoto
Asfalto/Água
Energia/Esgoto
Asfalto/Água
Energia/Esgoto
Asfalto/Água
Energia/Esgoto
Asfalto/Água
Energia/Esgoto
Asfalto/Água
Energia/Esgoto
Asfalto/Água
Energia/Esgoto
Asfalto/Água
Energia/Esgoto

Governo
federal
Governo
Federal
Pública

LEV.
TOPOG.
SIM NÃO

Av. Atílio Correia Lima, 764, sala 11 Cidade Jardim. Goiânia – GO. CEP 74425-030, fone: 524-2150 ramal: 252
e-mail: comob@terra.com.br

REGISTRO
CARTÓRIO

PROC.
N.º

Secretaria de Obras do Município-SMO
Companhia de Obras e Habitação do Município-COMOB
Gerência de Regularização Fundiária-GERFUN

Nº.

ÁREA/SETOR

LOCALIZAÇÃO
DA ÁREA
Av. Ponta Grossa c/ iguaçu e
Av. Marília
Av. Ponta Grossa c/ Campo
Grande

TOTAL
DE IMÓVEIS

161

Jd. Novo Mundo XXIII

28

162

Jd. Novo Mundo XXIV

*163

Jd. Novo Mundo XXV

Qds. 129,130,133,134

04

164

Jd. Novo Mundo XXVI

Qd. 133 - J

40

*165

Jd. Novo Mundo XXVII

Praça

18

166

Vila Água Branca I

Preservação Ambiental

141

40

TEMPO
DE
EXISTÊNCIA
30 Anos
1971
30 Anos
1971

POPULAÇÃO
ESTIMADA
112
160
16

20 Anos
1981

160
72

23 Anos
1978

705

INFRAESTRUTURA
Asfalto/Água
Energia/Esgoto
Asfalto/Água
Energia/Esgoto
Asfalto/Água
Energia/Esgoto
Asfalto/Água
Energia/Esgoto
Asfalto/Água
Energia/Esgoto
Asfalto/Água
Energia/Esgoto

TITULA
RIDADE

LEV.
TOPOG.
SIM NÃO

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
CADASTRO
PROJETO
IMÓVEIS
ATUALIZ.
APROVADO
ESCRIT.
SIM NÃO SIM
NÃO

REGISTRO
CARTÓRIO

Pública

X

X

X

Não

Não

Pública

X

X

X

Não

Não

Pública

X

X

X

Não

Não

Pública

X

X

X

Não

Não

Pública

X

X

X

Não

Não

Pública

X

X

X

Não

Não

*167

Vila Água Branca II

Praça

02

08

Pública

X

X

X

Não

Não

*168

Vila Água Branca III

Praça

04

16

Pública

X

X

X

Não

Não

*169

Vila Água Branca IV

Vila Água Branca

03

12

Pública
Área de P.
Ambiental
Pública
Particular
Pública
Particular

X

X

X

Não

Não

x

x

x

Não

Não

x

Não

Não

600

Não

Não

Não

Não

Não

170

Setor Jaó

Alameda Pampulha

100

171

Jardim Goiás I

Av. A

248

172

Nova Esperança

Perimetral Norte

2600

173

Setor Perim

Quadra 20

74

174

Setor Santo Hilário

175

Parque Amendoeira II

Quadra Parque Infantil
Frente Qd. 31
Ruas Almeida Torres, Nivaldo
Soares, José Bonifácio,
Salvador Luduvico

Total Geral

72
124

25 Anos
1976
22 Anos
1980
22 anos
1980
12 Anos
1989
15 Anos
1986

10.400

20 anos
1981

500

---------

400

Asfalto/Água
Energia/Esgoto

992

Água/Energia

296
288

Asfalto/Água
Energia/Esgoto
Asfalto/Água
Energia/Esgoto
Asfalto/Água
Energia/Esgoto

x

x
x

x

Pública

x

x

Pública

x

x

Asfalto/Água
Energia/Esgoto

----------

--------
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x
x
x

PROC.
N.º

Secretaria de Obras do Município-SMO
Companhia de Obras e Habitação do Município-COMOB
Gerência de Regularização Fundiária-GERFUN

* Áreas não encontrada
* Áreas não consideradas ( Poucas famílias )
OBS – Cadastro das áreas de posse atualizadas em Abril de 2002
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Secretaria de Obras do Município-SMO
Companhia de Obras e Habitação do Município-COMOB
Gerência de Regularização Fundiária-GERFUN
RELAÇÃO DAS ÁREAS DE RISCO EXISTENTES NO MUNICÍPIO DE GOIÂNIA

Nº.

ÁREA/SETOR

LOCALIZAÇÃO
DA ÁREA
Entre a Rua 17-B e
Córrego Capim Puba
Beira do Córrego da Onça
E Rio Meia Ponte

TOTAL
DE IMÓVEIS

01

Setor Aeroporto

124

02

Vila coronel Cosme I

03

Jardim América III

Rua C-107 – Córrego Cascavél

11

04

Ciclovia

Área de preservação Ambiental
Córrego Botafogo

80

05

Jardim Botânico I

Alameda Botafogo

291

06

Jardim Botânico II

Alameda Botafogo

20

152

07

Jardim Botânico III

Alameda Botafogo

42

08

Vila Redenção

Alameda jardim Botânico

100

09

Setor dos Funcionários

10

Vila Ana Maria

Margem do Córrego Capim
Puba , Trecho entre Estrada de
Ferro e Rua P-33
Rua 3 entre a Rua Juriá e
Córrego Cascavel
Setor Urias / Rio Meia Ponte

54
15

11

Vila Roriz

12

Setor Norte Ferroviário I

13

Setor Norte Ferroviário II

14

Setor Norte Ferroviário III

Capim Puba Q.07

124

15

Emílio Póvoa

Av. Des. Emílio Póvoa

265

16

Vila Montecelli

Av. Contorno

40

Entre Corrego Botafogo e
Alameda Botafogo
Entre Av. dos Ferroviários e
Córrego Capim Puba

228
235
281

TEMPO
DE
EXISTÊNCIA
40 Anos
1961
30 anos
1971
25 anos
1976
21 Anos
1980
28 Anos
1973
28 Anos
1973
28 Anos
1973
29 Anos
1972
50 anos
1951
40 anos
1961
14 anos
1987
50anos
1951
40 anos
1961
25 anos
1976
40 anos
1961
25anos
1976

POPULAÇÃO
ESTIMADA
436
608
44
320
1.164
80
168
400
216
60
1.140
940
1.124
496
1.060
160

INFRAESTRUTURA

TITULA
RIDADE

Asfalto/Água
Energia/Esgoto
Asfalto/Água
Energia/Esgoto
Asfalto/Água
Energia/Esgoto

Pública
Particular
Pública
Particular
Fundo de
Vale

Água/Energia
Asfalto/Água
Energia/Esgoto
Asfalto/Água
Energia/Esgoto
Asfalto/Água
Energia/Esgoto
Asfalto/Água
Energia/Esgoto
Asfalto/Água
Energia/Esgoto
Asfalto/Água
Energia/Esgoto
Asfalto/Água
Energia
Asfalto/Água
Energia/Esgoto
Asfalto/Água
Energia/Esgoto
Asfalto/Água
Energia/Esgoto
Asfalto/Água
Energia/
Asfalto/Água
Energia/Esgoto

LEV.
TOPOG.
SIM NÃO

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
CADASTRO
PROJETO
IMÓVEIS
ATUALIZ.
APROVADO
ESCRIT.
SIM NÃO SIM
NÃO

REGISTRO
CARTÓRIO

X

X

X

Não

Não

X

X

X

Não

Não

X

X

X

Não

Não

Pública

X

X

X

Não

Rua Pública

X

X

X

Não

Rua Pública

X

X

X

Não

Área de
Preservação

X

X

X

Não

Não

Rua Pública

X

X

X

Não

Não

pública

X

X

X

Não

Não

X

Não

Não

Particular

X

X

Área
Alagadiça

X

X

X

Não

Não

Pública

X

X

X

Não

Não

Pública

X

X

X

Não

Não

Pública

X

X

X

Não

Não

Pública

X

X

X

Não

Não

Particular/
Área PP

X

X

X

Não

Não

Av. Atílio Correia Lima, 764, sala 11 Cidade Jardim. Goiânia – GO. CEP 74425-030, fone: 524-2150 ramal: 252
e-mail: comob@terra.com.br

PROC.
N.º

218.331-0

666.188-2

Secretaria de Obras do Município-SMO
Companhia de Obras e Habitação do Município-COMOB
Gerência de Regularização Fundiária-GERFUN

Nº.

ÁREA/SETOR

LOCALIZAÇÃO
DA ÁREA

TOTAL
DE IMÓVEIS

17

Jardim Guanabara II

Área Verde rua GB 28, GB 26
AV.GB 27

508

18

Vila Concórdia

Divisa c/ J. D. Fernando I e II

668

19

Vila Água Branca I

Preservação Ambiental

141

20

Setor Jaó

Alameda Pampulha

100

21

Jardim Goiás I

Av. A

248

22

Vila Bandeirantes

Vila Bandeirantes

44

23

Bosque do Jardim Aroeiras

Jardim das Aroeiras

100

TEMPO
DE
EXISTÊNCIA
12 anos
1989
38 anos
1963
23 Anos
1978
25 Anos
1976
22 Anos
1980
30 anos
1971
14 anos
1987

POPULAÇÃO
ESTIMADA
2.032
2.672
705
400

INFRAESTRUTURA
Asfalto/Água
Energia/Esgoto
Asfalto/Água
Energia/Esgoto
Asfalto/Água
Energia/Esgoto
Asfalto/Água
Energia/Esgoto

TITULA
RIDADE

LEV.
TOPOG.
SIM NÃO

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
CADASTRO
PROJETO
IMÓVEIS
ATUALIZ.
APROVADO
ESCRIT.
SIM NÃO SIM
NÃO

REGISTRO
CARTÓRIO

PROC.
N.º

Pública

X

X

X

Não

Não

491.928-9

Pública

X

X

X

Não

Não

491.928-9

Pública

X

X

X

Não

Não

862.710-0

x

x

x

Não

Não

x

Não

Não

Área de P.
Ambiental
Pública
Particular

992

Água/Energia

176

Asfalto/Água
Energia/Esgoto

x

x

DNER

X

X

X

Não

Não

400

Água/Energia

Pública

X

X

X

Não

Não
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