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RESUMO
Este trabalho objetivou analisar a configuração socioespacial da cidade de Jataí-(GO),
para isto fez-se uma análise do período de 2004 a 2015, a fim de elucidar a influência
e atuação do mercado imobiliário na abertura de novos loteamentos considerando o
processo de expansão urbana na medida em que vem ocorrendo, confrontando o
aumento demográfico com o número de lotes implementados. Para que assim se
possa entender as contradições socioespaciais resultantes das desigualdades sociais
que a cada dia se fazem mais perceptíveis no objeto de estudo e ainda discutir sobre
o papel e atuação do governo em relação a esta problemática, abordando o IPTU
(imposto predial e territorial urbano) Progressivo instaurado em 2011 pelo governo
municipal e ao PMCMV (Programa Minha Casa Minha Vida) que é um projeto do
Governo Federal que vem a viabilizar o acesso a casa própria por parte de famílias
de baixa renda. O estudo demonstrou que não existe a necessidade da expansão do
tecido urbano na medida em que vem ocorrendo, além de existir um posicionamento
ineficiente do poder público local quanto a esta problemática dos espaços vazios.

Palavras-Chave: Mercado Imobiliário; Loteamentos; Jataí-GO.

ABSTRACT
The objective of this study was to analyze the socio-spatial setting of the city Jataí
(GO). To this end, the period from 2004 to 2015 was analyzed, in order to determine
the influence and performance of the real estate market in the opening of new lots,
considering the process of urban expansion as it is occurs, contrasting the
demographic increase with the number of implemented lots. In possession of these
information we can understand the socio-spatial contradictions resulting from social
inequalities that are becoming more noticeable every day in the object of study and
also discuss the role and performance of the government regarding this problem,
approaching the progressive property and urban territory tax, IPTU, introduced in 2011
by the municipal government and the project of the Federal Government that allows
low-income families access to their own homes (PMCMV). The study showed that there
is no need to expand the urban fabric as it is occurring, besides there is an inefficient
positioning of the local public power regarding this problem of empty spaces.
Keywords: real estate market; lots; Jataí - GO.
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1 – Introdução
No contexto histórico atual, a globalização sinaliza uma tendência a ordem e
estrutura das cidades, sendo esta baseada em uma lógica capitalista, que por sua vez
é carregada de intencionalidade, e que a cada instante se faz presente em nosso diaa-dia associando os termos Ter e Ser, nos quais um indivíduo é reconhecido a partir
do que ele tem.
Diante deste, cria-se um cenário baseado em uma ideologia de consumo no
qual o crescimento econômico se tornam pilares indispensáveis para o crescimento
de uma região, fato este que marca presença no objeto de estudo deste trabalho,
evidenciando assim a necessidade da investigação para um entendimento em relação
as modificações socioespaciais, sofridos na área urbana de Jataí no período entre
2004-2015.
As transformações que vem ocorrendo quanto a organização e disposição dos
conjuntos habitacionais do perímetro urbano de Jataí, são carregadas de
intencionalidades advindas de sujeitos que a fazem de acordo com seus interesses,
criando assim espaços que busquem enaltecer o poder sócio- econômico, como uma
forma de se auto afirmarem.
A presente pesquisa defende que não existe a necessidade ou demanda na
proporção o qual vem se implementando estes novos empreendimentos, devido aos
espaços não ocupados no perímetro urbano. Ainda se objetivou verificar o
posicionamento do poder público quanto ao planejamento, que por sua vez deve evitar
ou minimizar uma segregação socioespacial.
1.1 – Delimitando a Área de Estudo
O município de Jataí, fica localizado no Sudoeste do Estado de Goiás, com
uma extensão territorial de 7.174,228 km², sendo aproximadamente 30 km² área
loteada, tendo como população estimada para o ano de 2015 em 95.998 habitantes,
segundo dados obtidos no IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). A
seguir o mapa 1, mostra a distribuição dos bairros no município de Jataí-(GO) no ano
de 2015.
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Mapa 1: Jataí (GO): Distribuição de bairros no ano de 2015.

Fonte: OLIVEIRA, 2016.
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Tabela 1: Jataí (GO): Bairros Implementados até 2015.
FID
1
2
3
4

BAIRROS
JARDIM PARAISO
COHACOL
JARDIM GOIAS I
EPAMINONDAS

FID
46
47
48
49

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

RIO CLARO III
CYLLENEO FRANA
PRIMAVERA
JARDIM PRIMAVERA
DORIVAL DE CARVARLHO
JARDIM DA LIBERDADE
FREI DOMINGOS
CAMPO NEUTRO
PALMEIRAS
COLINAS
JACUTINGA
COLMEIA PARK II (MAURO BENTO)
SANTO ANTONIO
HERMOSA
DIVINO ESPIRITO SANTO
GEDDA
JOSE ESTEVAM

50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

DOM BENEDITO
OLAVO
BELA VISTA I
EPAMINONDAS II (MULTIRÃO)
JARDIM GOIÁS II
RIO CLARO I e II
GRANJEIROS
PLANALTO
SAMUEL GRAHAM
FILOSTRO MACHADO
COLMIA PARK
SITIO DE RECREIO ALVORADA
IRACEMA
DOM ABEL
CENTRO
ALTO DAS ROSAS

67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82

38
39
40
41
42
43
44
45

SÃO PEDRO
BRASLIA
SANTA MARIA I
SANTA LCIA
BELA VISTA II
AEROPORTO
SETOR ANTENA
JOSÉ BENTO

83
84
85
86
87
88
89

BAIRROS
MANSÕES
SANTA MARIA II
CENTRAL
NOSSA
SENHORA
DO
BOM
CONSELHO
PROGRESSO
JARDIM MAXIMIANO
SANTA TEREZINHA
BARCELONA
FATIMA
LUIZA
POPULAR
SODRE
SERRA AZUL
AIMBIRE
FABRINY
JARDIM FLORESTA
INDÚSTRIAL
SOFIA III
SOFIA II
SOFIA III B
SEBASTIÃO
HERCULANO
DE
SOUZA
FRANCISCO ANTNIO
ESTRELA DALVA
CORDEIRO
JARDIM AMRICA
SOFIA I
JARDIM RIO CLARO
COHACOL V
RESIDENCIAL DAS ABELHAS
MORADA DO SOL
RESIDENCIAL DAS BRISAS
FLAMBOYANT
PORTAL DO SOL - ETAPA 1
PORTAL DO SOL - ETAPA 2
RECANTO DA MATA
BANDEIRANTES
UNIVERSIDADE
FEDERAL
DE
GOIÁS
DISTRITO AGROINDUSTRIAL
RESIDENCIAL SUL
CIDADE JARDIM
TERRAS DE TOSCANA
N. S. DE FTIMA
CIDADE JARDIM II
JARDIM JATAÍ

Fonte: Prefeitura de Jataí, 2015. Organização do autor.
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2 – Referencial Teórico
Este trabalho, parte da indagação quanto a estruturação do tecido urbano
jataiense, no qual durante a disciplina de Geografia Urbana houve leituras de autores
como Raffestin (1993), Unesco (1999), Deus (2002), Souza (2003), Rolnik (2004),
Soares e Melo (2008) e Santos (2009), criando assim uma base teórica que permitisse
compreender as relações socioespaciais dadas neste objeto de estudo.
Após construir a base teórica, foi realizado um campo que envolveu a análise
e estudo de alguns dos bairros da cidade de Jataí com a finalidade de conhecer e
compreender as segregações nos espaços e discutir as relações interpostas nos
diferentes contextos presentes neste perímetro, dando uma maior ênfase para os
espaços vazios presentes no tecido urbano.
Baseado em Silva (2005), Jataí teve sua origem em virtude da expansão da
agropecuária na segunda metade do século XIX, vindo a se consolidar em 1970 com
a implementação da agricultura moderna, que com a utilização de máquinas veio a
ganhar grande relevância tanto no mercado regional como nacional, se destacando
na produção de grãos.
Com o desenvolvimento do tecido urbano, houve uma valorização das zonas
centrais, nos quais se concentraram o comércio e a moradia de pessoas que tinham
um alto poder aquisitivo. Após o inchaço desta zona central houve uma
descentralização, sendo que para Corrêa (1995), ela está:
[...] associada ao crescimento da cidade, tanto em termos
demográficos como espaciais, ampliando as distâncias entre a Área
Central e as novas áreas residenciais: a competição pelo mercado
consumidor, por exemplo, leva as firmas comerciais a
descentralizarem seus pontos de venda através da criação de filiais
nos bairros. (CORRÊA, 1995 p. 46).

Diante disto, Jataí teve como principal exemplo a implementação do Jatahy
Shopping em 2011, sendo um investimento privado que está vinculado aos interesses
dos agentes imobiliários, que valorizou a região em que foi implantado, além de
desencadear novos empreendimentos imobiliários nessa região. Neste sentido,
Corrêa(1995), afirma:
Do ponto de vista dos promotores imobiliários, a descentralização
representa campo para novos investimentos e reprodução do capital:
Isto é particularmente notável no caso dos shoppings centers, em
muitos casos planejados, construídos e administrados pelo capital
vinculado ao setor imobiliário. (CORRÊA, 1995 p. 48-49).
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Compreender estas dinâmicas socioespaciais é fundamental, pois permite
compreender as intencionalidades que se fazem presentes na abertura de novos
loteamentos. Dando assim condições para que se possa desvelar o espaço urbano
jataiense, como destaca Santos (2006) acerca da intencionalidade como
possibilitadora de uma releitura crítica das relações que ocorrem entre o objeto e a
ação, sendo uma presença das coisas nas coisas.
Sabendo que nada se transforma ao acaso, houve uma atenção em relação ao
posicionamento do poder público frente a estruturação do urbano de Jataí. Sendo que
a Constituição Federal no seu art.182 afirma que:
A política de desenvolvimento urbano, executada pelo poder público
municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em Lei, tem por objetivo
ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e
garantir o bem estar de seus habitantes. (Brasil – ARTIGO Nº 182,
1988).

Isto veio ressaltar a devida função que o poder público municipal local deve
exercer, que é buscar melhorar a qualidade de vida de todos, distribuindo os
equipamentos públicos de acordo com a necessidade da população, sem
interferências externas, sendo este o responsável por organizar e atuar na
especulação imobiliária com o intuito de promover uma integração social dos
indivíduos.
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3 – Caminhos da Pesquisa
Diante do discurso do Mercado Imobiliário referente a necessidade da abertura
de novas áreas para criação de loteamentos habitacionais, foi considerado a
existência de um número expressivo de lotes vagos na cidade de Jataí, para contrapor
este posicionamento. Para isto foi comparada o aumento demográfico juntamente com
o número de lotes implementados considerando a escala temporal do ano de 2004 a
2015.
Estes loteamentos habitacionais, são empreendidos pelo mercado imobiliário,
que por sua vez tem sintonia e é impulsionada pela lógica capitalista que busca a
reprodução do capital, transformando os espaços a fim de segmentar e segregar de
acordo com o poder sócio econômico da população.
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4 – Procedimentos Metodológicos
As transformações do espaço geográfico podem ser analisadas com a
utilização do geoprocessamento, que permite a comparação de um determinado local
em diferentes intervalos e períodos distintos, tendo ainda como característica a
rapidez na disponibilização das informações necessárias, além de um custo
econômico baixo, já que existem diversos softwares livres e gratuitos disponíveis, a
exemplo dos SIGs (Sistema de Informações Geográficas), que permitem trabalhar
com imagens de satélite e dados estatísticos, e por fim representá-los em um mapa.
Dessa maneira, para Rosa (2004):
O objetivo geral de um sistema de informação geográfica é, portanto,
servir de instrumento eficiente para todas as áreas do conhecimento
que fazem uso de mapas, possibilitando: integrar em uma única base
de dados informações representando vários aspectos do estudo de
uma região; permitir a entrada de dados de diversas formas; combinar
dados de diferentes fontes, gerando novos tipos de informações; gerar
relatórios e documentos gráficos de diversos tipos, etc. (ROSA. 2004,
p. 4).

Utilizando o geoprocessamento delimitou-se os espaços vazios no perímetro
urbano de Jataí. Para isto, foram utilizadas a ferramenta ArcMap do software ArcGIS
versão 10.1, além de imagens do Google Earth que são obtidas de forma gratuita,
sendo que estas fornecem uma escala temporal de acordo com cada região, diante
disto foi necessário sincronizar as imagens do Google com o Arcgis, para tanto foi
instalada a extensão ArcBruTile, que sincroniza o Google Earth, Google Maps e
imagens do Bing. A figura 1 mostra a execução da extensão.
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Figura 1: Execução da extensão ArcBruTile.

Fonte: OLIVEIRA, 2016.

A seguir foi adicionado a base dos bairros do perímetro urbano de Jataí, e
posteriormente foi criado um polígono para demarcar manualmente, através do visível
os espaços vazios apresentados ao longo do perímetro urbano de Jataí, para que ao
final fosse feito um cálculo destas áreas vazias. A figura 2, mostra como foram feitas
estas demarcações num bairro da cidade.
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Figura 2: Jataí (GO): Exemplo das áreas não construídas.

Fonte: OLIVEIRA, 2016.
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Ao finalizar as marcações, foi feito no próprio ArcGis um cálculo somando todos
os polígonos totalizando um perímetro de 4.817.891m² de área não ocupada, dando
assim fundamentação para discussões e uma representação espacial destes em
relação a problemática exposta neste trabalho.
No entanto, estes softwares apesar de eficientes, não excluem a necessidade
da ida a campo por conta do pesquisador, uma vez que se torna fundamental este
contato sensível com o objeto a ser estudado para associar o visível juntamente com
o levantamento de dados, permitindo que o pesquisador dê mais consistência às
análises executadas.
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5 – Uma Nova Dinâmica Socioespacial
No cenário jataiense a urbanização surgiu acompanhando os curso de rios,
córregos e rodovias. Ao longo do tempo esta ocupação sofreu mutações, desde a
dinâmica quanto a sua forma e o acesso para ocupação destas áreas.
A expansão do tecido urbano influência de forma direta na valorização comercial
do espaço. Diante disto, surge a problemática de que nem todos os indivíduos
conseguem pagar por uma parcela deste espaço para construir sua moradia, surgindo
assim a modalidade de financiamento habitacional, que por um lado vem com o
propósito de minimizar o déficit habitacional, e por outro lado gerar lucros para
instituições financeiras que realizam este tipo de empréstimo. Em conformidade a isto
Silva (2005), destaca:
A implantação de conjuntos habitacionais financiados inicia-se na
década de 1970. Os loteamentos/conjuntos habitacionais de baixa
renda têm seu início na década seguinte. Um fato importante a ser
considerado é que a década de 1980 marca-se pela expansão da
fronteira agrícola no município, e é nesta década que surge a
demanda por habitações acessíveis à população de baixa renda.
(SILVA, 2005, p.52)

Neste período eclode uma incoerência, pois as populações com menor poder
aquisitivo deveriam residir próximo ao centro, já que assim estariam mais próximas
dos comércios, postos de trabalho, escolas, hospitais, etc. Ou seja, por racionalidade
os que deveriam residir nestas zonas centrais deveriam ser classes de baixa renda,
devido a sua maior dificuldade para se locomover.
Justificado por uma demanda surge a especulação imobiliária, que por sua vez
se torna um agente financiador de imóveis (terrenos e casas), estabelecendo um novo
ordenamento para o crescimento do tecido urbano, alterando o padrão e dimensões
dos novos terrenos, os diminuindo de forma considerável, pois neste momento tende
a aumentar a objetividade do capitalismo que é a reprodução do capital que busca
como resultado o lucro.
Com estas implicações Jataí passou por uma dinâmica espacial na qual uma
classe dominante estabeleceu suas residências nas zonas centrais, que por sua vez
são dotadas de inúmeros equipamentos públicos, enquanto a população de baixa
renda se instalaram em zonas periféricas e afastadas do centro, que contam com
infraestruturas diferentes das disponibilizadas nas áreas centrais, sendo bastante
precárias quando não inexistentes.
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Nas décadas de 1970 e 1980 houve uma fixação e consolidação de comércios
e empresas prestadoras de serviços nas regiões centrais de Jataí, ocorrendo
consequentemente uma valorização destes espaços, que em contrapartida limitam o
acesso destes para aqueles indivíduos que não possuem um poder aquisitivo que
possibilite pagar pelos mesmos.
Nas décadas seguintes, mais precisamente após o ano 2000, Jataí passa por
uma nova reconfiguração espacial do tecido urbano, sendo que esta se faz como
resultado da saturação do centro, que já não mais comportava todas as atividades
econômicas, além de passar a apresentar outros elementos como o aumento do fluxo
de veículos, que resultou em dificuldades para locomoção por conta da maior
intensidade de tráfego de automóveis nestas zonas centrais, tendo ainda a poluição
sonora, propagandas e grandes aglomerações de pessoas, além da violência que com
o aumento das desigualdades sociais, se torna cada dia mais evidente nesta
sociedade.
Tais fatores contribuem para a diminuição da qualidade de vida destas pessoas
que residem em regiões centrais. Nesse sentido o espaço que a priori era disputado
e almejado passa a ser um ambiente desagradável para moradia, passando neste
momento a ter como principal característica a concentração do comércio.
Outro elemento se faz de grande importância para que ocorra esta nova
dinâmica sócio espacial: o fato destas construções envelhecerem, podendo acarretar
problemas estruturais que necessitem de uma reforma, e de modo geral, da própria
arquitetura que pertencem a um período histórico anterior, que por sua vez são
confrontadas com o “novo”, que carrega consigo a imagem do bonito e inovador.
Ainda no contexto da descentralização de Jataí, esta teve como característica
uma nova forma de moradia que vem ganhando destaque, que é a construção de
condomínios horizontais, que trazem uma nova configuração de moradia, repleta de
conforto, luxo, modernidade e um slogan de segurança, refletindo uma imagem de
prosperidade.
No

entanto,

outro

fator

preponderante

se

faz

presente

nestes

empreendimentos, que é a própria reprodução e valorização do capital, pois estes
sujeitos se auto-segregam a fim de se afirmarem como uma elite que detém o poder.
Isso de certa forma acaba por valorizar os imóveis que ali sejam edificados, em razão
de que se criam padrões e modelos mínimos a serem seguidos, indo desde o tamanho
mínimo de área construída até a cor da pintura das residências.
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Estas medidas são tomadas com o intuito de evitar a ocorrência de episódios
tais como o fato de se ter uma casa de luxo e com alto valor comercial, ao lado de
uma casa simples e de pequeno valor, o que de certa forma incomoda em uma lógica
de especulação imobiliária, já que viria a desvalorizar estes empreendimentos
luxuosos, reafirmando assim a necessidade de se segregar e criar padrões, onde os
espaços sejam divididos e baseados no poder de compra das pessoas.
Essa

nova

dinâmica

socioespacial,

provoca

simultaneamente

uma

disseminação de pequenos comércios e das indústrias, pois o comércio tende a ir ao
encontro a população. Diante disso, surgem vários empreendimentos de vendas de
produtos de bens de consumo, a exemplo do Jatahy Shopping localizado a Oeste da
malha urbana da cidade de Jataí, que foi inaugurado no dia 10 de novembro de 2011,
em uma área de 70.000 m²: área distante do centro da cidade, mas que no entanto
veio a valorizar toda a região a sua volta.
Já as indústrias se instalaram nas entradas da cidade, foram responsáveis pela
criação de um bairro denominado como industrial, onde se concentra boa parte dos
empreendimentos industriais da cidade. Outro exemplo da ocorrência desta
descentralização é a empresa Sucroalcooleira Raízen, que tem suas instalações
industriais fora do perímetro urbano de Jataí.
Diante disso, se observa que a segregação social tende a ficar mais perceptível
à medida que os perímetros urbanos vão se expandindo, criando barreiras visíveis e
invisíveis vindo a segregar e expor as desigualdades sociais. Neste contexto Lefebvre
(1991), destaca:
Se se considera a cidade como obra de certos “agentes” históricos e
sociais, isto leva a distinguir a ação e o resultado, o grupo (ou os
grupos) e seu “produto”. Sem com isso separá-los. Não há obra sem
uma sucessão regulamentada de atos e de ações, de decisões e de
condutas, sem mensagens e sem códigos. Tampouco há obra sem
coisas, sem uma matéria a ser modelada, sem uma realidade práticosensível, sem um lugar, uma “natureza”, um campo e um meio.
(LEFEBVRE, 1991 p. 48).

Diante disto os novos loteamentos se estruturam de acordo com as classes
socioeconômicas, que a partir do valor comercial dos lotes projeta a classe econômica
que irá adquiri-los, ocasionando uma similaridade intencional própria da ideologia da
reprodução do capital, pois se busca uma hegemonia para uma valorização mútua
dos imóveis.
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6 – Trajetória do Mercado Imobiliário
Com o aumento populacional de uma cidade é comum a abertura de novas
áreas para que se possa construir novas moradias, com a finalidade de não gerar um
déficit habitacional. No entanto, o objeto de estudo em questão tem como presença
um forte discurso empírico de que no perímetro urbano de Jataí existe uma quantidade
considerável de lotes vazios nos bairros já implementados, e de que estes seriam
necessários para suprir esta demanda habitacional.
Diante destas concepções, se torna necessário verificar a genuinidade deste
discurso, sendo este um papel do geógrafo que é buscar através da investigação e
análise para que assim se possa explicar as transformações do espaço.
Nesse sentido, a priori, foi realizada uma análise temporal de 2004 a 2015,
levando em consideração o crescimento demográfico e o número de lotes
implementados neste período, como demonstra o gráfico 1, acerca da evolução
populacional.
Gráfico 1: Jataí-GO: Evolução da população – 2004 a 2015.
População Total
100.000

população

95.000
90.000
85.000
80.000
75.000
70.000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
População Total 82.025 83.479 84.922 81.972 85.491 86.447 88.048 88.970 89.902 93.759 94.890 95.998

Estimativas

População Total

Fonte: IBGE: Censo demográfico, 2004 a 2015/Estimativa das populações. Organização do
autor, 2016.

De acordo com o gráfico elaborado com dados do IBGE é possível afirmar que
Jataí passa por um crescimento populacional considerável e uniforme, embora haja
um decréscimo na estimativa entre os anos de 2006-2007 devido a contagem da
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população em 2007, no qual a estimativa de crescimento estava superior a real. No
entanto, ao analisar a escala temporal o qual este estudo aborda, há um crescimento
em média anual de 1270 pessoas.
Diante deste crescimento é evidente a necessidade da edificação de novas
moradias que virão a ser destinadas a estes novos indivíduos. Pressupõe-se que o
mais indicado seria a utilização dos lotes vagos já existentes, pois esta medida evitaria
um maior impacto ambiental causado pela abertura de novas áreas, além de diminuir
a espacialização total habitada, o que contribuiria para um menor gasto do poder
público, tais como: coleta de lixo, manutenção da pavimentação, iluminação,
segurança, saneamento básico, transporte, etc.
Conforme Silva (2005), com base em dados da Prefeitura Municipal de JataíGO no ano de 2004, o perímetro urbano de Jataí contava com um total aproximado
de 37.000 lotes urbanos, e destes 13.000 estariam não edificados, totalizando assim
35% do total.
Já em 2015 conforme a prefeitura de Jataí, existe um total de 55.183 lotes
urbanos, destes 18.537 vagos, e outros 1.626 em construção, somando um total de
20.163 que não estariam ocupados, totalizando assim 37% do total. A tabela 1 vem
representar o exposto.
Tabela 2: Jataí-GO: Quantitativo de ocupação de imóveis urbanos – 2004-2015
Ano
2004
2015

Lotes Total
37.000
55.183

Edificado
24.000
35.020

Não ocupado
13.000
20.163

% não ocupado
35 %
37 %

Fonte: Prefeitura Municipal de Jataí. Organização dos Dados: OLIVEIRA, 2016.

Ao analisarmos o cenário de 2004, tendo uma taxa de 35% do total dos lotes
não ocupados, certamente poderia surgir a indagação, de por quanto tempo estes
13.000 lotes seriam capazes de comportar a demanda habitacional da cidade de Jataí,
no entanto hoje este questionamento depende apenas de simples cálculos
matemáticos.
Considerando estes 13.000 lotes não ocupados em 2004, estes seriam
capazes de suprir toda a demanda habitacional até o ano de 2015, restando ainda
aproximadamente 1.980 lotes não ocupados.
Este estudo permite ainda criar uma projeção baseado na média de imóveis
edificados de 2004 a 2015, que conta com um índice de 1.000 novas edificações por
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ano. Diante disto estes mesmos 1980 lotes que estariam vagos em 2015, ainda seriam
capazes de suprir a demanda por habitação até o ano de 2017, ou seja, os lotes não
ocupados já implementados em 2004, seriam capazes de suprir toda a demanda por
habitação até o final do ano de 2017.
Neste sentido, sabe-se que a expansão do espaço urbano jataiense foi além
do simples interesse em suprir um déficit habitacional. Os dados mostram que durante
o ano de 2004 a 2015 foram implementados aproximadamente 18.180 lotes, não só
mantendo a alta taxa de porcentagem de lotes não ocupados, como ocorreu ainda um
aumento de 35% de 2004 para 37% em 2015 considerando o número total de lotes
urbanos da cidade nos dois períodos. Afirmando assim, o interesse dos agentes que
pensam e transformam o cenário urbano da cidade de Jataí, tendo como objetivo
principal o lucro. O mapa 2 representa a espacialização dos bairros implementados
após o ano de 2004 na cidade de Jataí.
Em comprovação da não necessidade momentânea destes empreendimentos,
em uma breve análise de 2004 a 2015 o objeto de estudo teve um crescimento
populacional médio anual de 1270 pessoas, em contra partida teve um número de
1650 terrenos implementados anualmente, ou seja se lança mais terrenos do que se
acresce a população, a cada 1 habitante que aumenta no município surge 1,3
terrenos, se considerarmos que estes terrenos são planejados para construção de
domicílios para famílias que possuam em média 4 pessoas, este número fica ainda
maior, para cada nova família se implantam 5,2 terrenos.
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Mapa 2: Jataí (GO): Bairros implementados após o ano de 2004.

Fonte: Prefeitura Municipal de Jataí, 2015.Organização do autor, 2016.
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6.1 – Representação dos Espaços Vazios
Se faz necessário uma representação cartográfica da espacialização destes
lotes vazios, para uma melhor sistematização e coerência para a discussão, até
porque não houve a disponibilização (por parte da prefeitura) dos dados que apontam
o número de vazios existentes bairro por bairro, para que assim fosse possível analisar
como ocorre este crescimento e quais fatores o influenciam.
Utilizando de uma imagem do Google Earth do ano de 2015, foi possível
visualizar e demarcar manualmente a localização de cada espaço vazio presente no
perímetro urbano de Jataí, o mapa 3 destaca estes em todos os bairros na área urbana
de Jataí-GO.

28

Mapa 3: Jataí (GO): Lotes Vagos - 2015

Fonte: OLIVEIRA, 2016.
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Esta representação é fundamental para uma compreensão sobre a
espacialização destes espaços vazios, podendo se validar a ideia de valorização da
parte oeste da cidade de Jataí, que sofreu influência direta e instantânea após a
implementação do Shopping Jatahy, sendo o mesmo um investimento privado, que
além de uma valorização dos espaços já existentes, veio a desencadear a abertura
de novos loteamentos em suas proximidades.
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7 – Políticas Públicas
Políticas públicas nada mais são do que ações e medidas por parte do estado,
para assegurar os direitos do cidadão sem distinção social, cultural, étnico ou
econômico. Estes direitos são assegurados constitucionalmente, no entanto para seu
cumprimento é necessário que a população os conheçam e participem da formulação
destes, pressionando os poderes executivo e legislativo os quais são responsáveis
pela criação e cumprimento destas políticas.
7.1 – IPTU Progressivo
O governo local diante da problemática do número excessivo de lotes não
ocupados, lança em 2011 o decreto 1.234 que instaura o IPTU (imposto predial e
territorial urbano) progressivo, caracterizado pelo aumento continuo do imposto que é
arrecadado em relação aos lotes não edificados, uma vez que o mesmo prevê:
Art. 1.º Este decreto regulamenta a aplicação dos instrumentos
indutores da função social da propriedade urbana no Município de
Jataí nos termos do artigo 49, § 1º, incisos IV, V, VI e VII do Código
Tributário Municipal, bem como o procedimento administrativo para
aplicação da alíquota progressiva no tempo sobre o IPTU.
Art. 2.º O proprietário de imóvel considerado solo urbano não
edificado, não utilizado ou subutilizado, nos termos da legislação
municipal em vigor e do artigo 3º deste Decreto, situado nos setores
de que tratam as alíneas “a” e “b”, do inciso V, do § 1º do art. 49 do
Código Tributário Municipal, será notificado para promover o seu
adequado aproveitamento, mediante o parcelamento, a edificação ou
a utilização compulsórios. (JATAÍ - DECRETO Nº 1.234, 2011, p.1)

Tal medida em teoria, forçaria aos donos destes lotes vagos a construírem ou
a venderem os mesmos para outro proprietário disposto a construir.
Esta intervenção apesar de ter sua validade é bastante discutida, em razão de
que quando o poder público local promove uma interferência no mercado imobiliário,
esta ação é concomitante em seu próprio favorecimento, aumentando o valor
arrecadado em impostos.
Isto expõe um governo que deveria criar políticas para o benefício da
população, especialmente para aqueles que mais necessitam, entretanto se mostram
preocupados apenas com o valor arrecadado, sendo que ao mesmo tempo em que
cria o IPTU Progressivo, permitem a abertura de novos loteamentos, que
consequentemente aumenta o número total de IPTUs, criando assim contradições em
que mesmo com um número excessivo de lotes não ocupados, seus valores venais
impossibilitam o acesso a moradia para aqueles que não podem pagar.
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Diante desta conjuntura, o que se propõe são modificações para que o IPTU
Progressivo se faça eficaz, no qual o mesmo seja aplicado para proprietários que
tenham mais de um terreno vago, pois evitaria a cobrança indevida de pessoas que
tem apenas um terreno e que não detém recursos no momento para construir uma
residência, e que com a aplicação do IPTU Progressivo isso viria a dificultar ainda
mais.
Outra medida que poderia vir a contribuir para diminuir o déficit habitacional,
seria a interferência direta do poder público municipal na abertura de novos
loteamentos, tendo como um de seus requisitos o fato do comprador não ser
proprietário de terreno vago, inibindo assim que pessoas com alto poder aquisitivo
tenha um número elevado de terrenos à espera de uma valorização, medida
semelhante e adotada pelo governo federal quanto a financiamentos que contam com
incentivos, no qual oferece financiamentos com descontos quando se trata da primeira
casa própria da pessoa ou família.
No entanto, sabe-se que seria uma utopia esperar um posicionamento
espontâneo do governo municipal neste sentido, porém o mesmo se torna possível na
medida em que a população tenha um entendimento em relação a esta problemática,
para que assim se possa cobrar medidas eficazes e indiscriminadas para garantir a
todos o direito à moradia.
7.2 – Programas Sociais
Aqueles que não tem condições de pagar por uma parcela de solo urbano,
acabam ficando à mercê de projetos sociais como por exemplo, o programa do
Governo Federal PMCMV (Programa Minha Casa Minha Vida), que foi criado no ano
de 2009 que permite que as pessoas possam além de realizarem um sonho, obter a
dignidade e respeito que é concedido pelo fato de terem uma casa própria, para se
abrigarem depois de uma longa jornada de trabalho, constituir sua família, etc. O
mesmo se divide em faixas de acordo com a renda familiar, como se vê.
A modalidade MCMV Faixa 1 produz empreendimentos habitacionais
destinados às famílias com renda mensal bruta de até R$ 1.800,00.
Os valores dos imóveis variam de acordo com a localidade. E pode
ser custeado até 90% do valor do imóvel pelo Programa.
O Faixa 1,5 destinado a famílias com renda até R$ 2.350,00, oferece
subsídios de até R$ 45.000,00 para financiamento de imóveis até R$
135.000,00, dependendo da sua localização.
O Faixa 2, destinado a famílias com renda entre R$ 2.351,00 e
3.600,00.
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O Faixa 3 também possibilita o acesso à moradia por meio
financiamento com recursos do Fundo de Garantia do Tempo
Serviço – FGTS, de famílias com renda bruta mensal acima de
3.600,00 e até R$ 6.500,00, com condições especiais de taxas
juros até 8,16%. (PMCMV, 2016)

de
de
R$
de

Na faixa 1, o programa tem como principal recurso fiador vindo do Governo
Federal, entretanto cabe ao governo local a determinação da localização para a
implementação destas casas populares.
Diante disto ,o que se vê é que estes conjuntos habitacionais de baixa renda
tendem a se agruparem e se instalarem a localização leste do perímetro urbano
jataiense, provocando uma incoerência com o próprio plano diretor deste município
que no capitulo 2, artigo 3, item 8, afirma que deva “Direcionar o crescimento da
cidade, a médio e longo prazo para a região oeste do perímetro urbano, que oferece
boas condições topográficas para a urbanização e com a correspondente expansão
da rede viária e de infraestrutura básica”.
Estas contradições criam barreiras que segregam a população baseado no
poder econômico, posição esta que deveria ser inaceitável e incabível, pois o papel
do poder público deveria ser o oposto, integrar a população e oferecer todo um aparato
de serviços públicos que viesse a aumentar a qualidade de vida dos indivíduos,
independentemente do poder econômico ou qualquer outra variável, pois todos os
sujeitos devem ter o mesmo respeito enquanto cidadãos, até porque todos tem o
mesmo dever, que são os pagamentos de impostos.
Em Jataí, no dia 22 de Janeiro de 2016, foram entregues mil casas populares
no bairro Cidade Jardim II pelo programa MCMV, contando com um fator de grande
expressão se considerarmos que mil famílias passaram a ter uma casa própria. A
seguir, a figura 3 destaca:
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Figura 3: Jataí (GO): Casas do Cidade Jardim II, 2016.

Fonte: Site Jataí, (2016).

No entanto por se tratar de um programa social, o mesmo não atende a todos
que necessitam, tendo ainda interferências políticas podendo num momento expandir,
ou em outro momento até mesmo ser extinto.
Após a entrega das mil casas em Jataí, o cenário político nacional se modifica,
tendo em 20/05/2016 a suspenção imediata de todas as novas contratações do
programa para a faixa 1, prejudicando aqueles que detém a menor renda familiar,
sendo estes os que mais necessitam de uma assistência por parte do governo.
Isto ressalta a importância que deve ser dada quanto à escolha dos
governantes, pois são estes os responsáveis em criar políticas públicas que busquem
a atender as necessidades da população.
O programa MCMV conta com faixas de financiamento com taxas de juros de
5% a 8,16%, chegando a ser menos da metade em relação a outras instituições
financeiras, contando ainda com subsídios que variam para cada região de acordo
com a renda familiar.
O mesmo ainda exige que o imóvel seja novo, estar dentro de todas as normas
de construção, e custar um valor máximo de 125 mil para a cidade de Jataí.
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Uma característica que prevalece nesta categoria de financiamento em Jataí, é
o fato de construtoras e empreendedores construírem residências já no padrão que o
programa exige, tendo como similaridade o fato de, em alguns empreendimentos, as
casas serem geminadas, ou seja, constroem duas casas no mesmo terreno,
diminuindo assim custos tanto na aquisição do terreno como no aproveitamento de
uma parte da estrutura da casa que poderá ser aproveitada pela outra casa ao lado,
evidenciando assim o interesse capitalista, que objetiva lucro a qualquer medida,
neste sentido Corrêa (1995), nos aponta:
Em que condições, [...] é possível haver a produção de habitações
para os grupos de baixa renda? Quando esta produção é rentável?
(a) é rentável se são superocupadas por várias famílias ou por várias
pessoas solteiras que alugam um imóvel ou um cômodo;
(b) é rentável se a qualidade da construção for péssima, com o seu
custo reduzido ao mínimo, conforme Engels descreve para a Inglaterra
em relação ao século XIX; e
(c) é rentável quando verifica-se enorme escassez de habitações,
elevando os preços a níveis insuportáveis. (CORRÊA, 1995 p. 21-22)

Vale destacar que o valor comercial dos terrenos, influencia diretamente na
dimensão e na qualidade destas casas populares, dado que se emprega maior
dinheiro na aquisição do terreno, consequentemente restará um menor quantia para
a construção da casa, já que a margem de lucro dos empreendedores será mantida a
qualquer custo.
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8 – Considerações Finais
A partir destas discussões é possível afirmar que estes empreendimentos de
loteamentos vão além da necessidade de se atender esta demanda em função do
aumento populacional, tendo como presença um motor impulsionador que é a
especulação imobiliária, que por sua vez tem como objetivo a reprodução do capital
transfazendo o lucro.
Tal especulação não respeita os sujeitos quanto aos seus direitos e
necessidades, privando aqueles que não podem pagar pelo acesso a uma singela
parcela de solo, retirando o direito destes indivíduos de obter uma moradia própria,
um abrigo, requisito este que é pré-histórico, que com o passar do tempo cria-se uma
ideologia e discurso de desenvolvimento, e este sequer tem o respeito mínimo
necessário para com os indivíduos em questão, criando assim espaços desiguais e
contraditórios que consideram pessoas como um objeto ou um produto em uma de
prateleira, que é separado e agrupado de acordo com seu valor comercial, chegando
ainda em momentos a serem considerados apenas como números estatísticos.
Diante disto, para compreender a configuração espacial de Jataí, não basta
uma observação superficial, é necessário ir além, buscar entender aquilo que não é
apresentado pelo visível, indo desde sua origem voltada para o agronegócio até os
dias atuais, sabendo que o processo de formação e transformação do mesmo sofre
influencias do regional e global, no qual nada se dá ao acaso, e se quer pode ser
considerado como original, pois este processo de criação e expansão do perímetro
urbano jataiense, muito se assemelha a outras cidades que tiveram sua
implementação voltada para o agronegócio e posteriormente com o inchaço
populacional em suas áreas centrais, passaram por novas estruturações
arquitetônicas e espaciais.
A espacialização de Jataí, tende a se formar de maneira que ao se implementar
um novo loteamento em zonas mais afastadas exista um espaço vazio de transição
entre o centro e zonas periféricas, espaço este planejado à espera de uma
valorização, sendo fruto do capitalismo, que modifica o espaço de acordo com os
interesses de quem os fazem. Esta política faz com que a população se distancie
ainda mais dos equipamentos públicos.
No entanto, estas implantações de novos loteamentos mesmo que não
justificados por uma necessidade momentânea, de certa forma faz com que a oferta
se torne maior do que a procura, pressupõe -se que isto evitaria que o preço comercial
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dos terrenos se elevassem ainda mais, dando assim um fator positivo deste processo,
mesmo que não seja pensado sobre este aspecto.
O espaço urbano de Jataí vem se remodelando de acordo com os interesses
capitalistas, com perspectiva de um crescimento concentrado na parte oeste da
cidade que tende a ter um alto índice de valorização, pois a mesma contempla de uma
declividade baixa.
Além destes loteamentos, a região Oeste por sua vez, têm localizada dois dos
três condomínios fechados horizontais da cidade, juntamente com o único Shopping,
criando assim uma nova imagem ou lógica imobiliária, passando a ser o novo espaço
almejado, entretanto este só poderá ser concretizado para aqueles que detém um
considerável recurso financeiro, que efetivamente vem sendo ocupado pela classe
média e alta.
Diante disto, se espera medidas eficazes por parte do poder público local,
medidas estas que vão além do aumento da cobrança do IPTU, ou na mudança no
nome de ruas.
Ao concluir esta etapa da discussão, almeja-se que este espaço seja pensado
de forma racional caminhando no sentido de que haja um reconhecimento e
valorização de todos os sujeitos que fazem parte deste, para que assim se possam
criar medidas e políticas que atendam todas as esferas da população, e que todo
cidadão jataiense tenha uma melhoria em sua qualidade de vida, tornando assim um
espaço agradável e mais harmonioso de se viver, caminho o qual deve considerar
uma melhor distribuição de renda, para assim se efetivar estas melhorias tão
almejadas.
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