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RESUMO 

 

O processo de institucionalização e ou criação das Regiões Metropolitanas no Brasil se 

apresenta em dois períodos. O primeiro se inicia com a Constituição Federal de 1967, cuja 

prerrogativa cabia à União, mediante Lei Complementar. O segundo período começa após 

promulgação da Constituição Federal de 1988, quando o Governo transpôs para cada Estado 

federado, a partir do Art. 25, § 3º, a competência de instituir as Regiões Metropolitanas 

(RMs), assim como estabelecer os seus próprios critérios de instituição. Essa abertura 

desencadeou a institucionalização de um grande número de unidades regionais, muitas vezes 

sem os predicativos mínimos de uma região metropolitana, haja vista a falta de 

estabelecimento e aplicação de critérios únicos nas análises das RMPs e a falta de 

parâmetros/instrumentos de análise da existência do fato metropolitano. As RMs instituídas 

até o ano de 2015 embasaram-se apenas no referido artigo, pois o governo somente 

estabeleceu diretrizes gerais para o planejamento, a gestão e a execução das funções públicas 

de interesse comum em Regiões Metropolitanas e em aglomerações urbanas instituídas pelos 

estados com a publicação do Estatuto da Metrópole (EM) (Lei de n. 13.089/2015). Assim, 

ocorreu com a Região Metropolitana de Palmas (RMP), instituída por meio da Lei 

Complementar de n. 90, de dezembro de 2013, pois não foram considerados os predicativos 

mínimos, e o EM só foi editado após a instituição dela. Este estudo objetivou analisar o 

processo de institucionalização da RMP, seu verdadeiro caráter metropolitano e sua 

existência. Enquanto parâmetro metodológico para análise dos fatos metropolitanos, propôs-

se a definição de critérios já utilizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – 

IBGE; por outras regiões; definidos por outros autores; das prerrogativas do EM/2015 e das 

alterações sofridas pelo mesmo por meio da Lei n. 13.683/2018; e dos estudos sobre as 

Regiões de Influências das Cidades (REGIC), realizados pelo IBGE (2008). Trata-se de uma 

pesquisa qualitativo-quantitativa, e os procedimentos metodológicos utilizados para coleta de 

dados variaram de acordo com as circunstâncias ou com o tipo de investigação. Em linhas 

gerais, foram utilizados os seguintes instrumentos de pesquisa: fontes bibliográficas, coleta 

documental, entrevistas (abertas e fechadas), questionário e análises de conteúdos. Como 

principal resultado, identificou-se que a RMP foi institucionalizada a partir de critérios 

políticos e que não foi efetivada, ainda que a RMP tenha sido instituída legalmente, uma vez 

que está amparada na Constituição Federal. Por fim, ao analisar os fatores técnico-

socioeconômicos, morfológicos, demográficos e estruturais/funcionais, de acordo com os 

critérios e parâmetros estipulados para análise, a RMP não apresenta caráter metropolitano e, 

quando se analisa o fator legal, por meio da interpretação dos conceitos estabelecidos após 

revisão do EM, em 2018, e a classificação das Regiões de Influências das Cidades (REGIC) 

realizada pelo IBGE (2008), identifica-se a existência de uma metrópole e de Região 

Metropolitana em Palmas.  

   

 

Palavras-chave: Região Metropolitana de Palmas. Processo e critério. Caráter metropolitano. 

 



    

 

ABSTRACT 

 

The process of institutionalization and or creation of the Metropolitan Regions in Brazil 

presents itself in two periods. The first begins with the Federal Constitution of 1967, whose 

prerogative rested with the Union, by means of Complementary Law. The second period 

begins after the promulgation of the Federal Constitution of 1988, when the Government 

transposed to each federated State, starting from Art. 25, § 3, the competence to establish the 

Metropolitan Regions (RMs), as well as to establish its own criteria of institution. This 

opening triggered the institutionalization of a large number of regional units, often without the 

minimum predicatives of a metropolitan region, given the establishment of inadequate criteria 

and the lack of parameters / instruments for analyzing the existence of the metropolitan fact. 

The RMs instituted until 2015 were based only on this article, since the government only 

established general guidelines for the planning, management and execution of public 

functions of common interest in metropolitan regions and in urban agglomerations instituted 

by the Publication of the Statute of the Metropolis (EM) (Law no. 13.089 / 2015). Thus, it 

occurred with the Metropolitan Region of Palmas (RMP), established by means of the 

Complementary Law of n. 90, December 2013, because the minimum predicatives were not 

considered, as the MS was only edited after the establishment of the RMP. This study aimed 

to analyze the process of institutionalization of the RMP, its true metropolitan character and 

its existence. As a methodological parameter for analysis of metropolitan facts, it was 

proposed to define criteria already used by other regions; defined by other authors; the 

prerogatives of the EM / 2015 and the changes suffered by it through Law no. 13,683, June 

2018; and the studies on Regions of Influences of Cities (REGIC), carried out by the Brazilian 

Institute of Geography and Statistics (2008). This is a qualitative and quantitative research, 

whose methodological procedures used for data collection varied according to the 

circumstances or type of investigation. In general terms, the following research instruments 

were used: bibliographic sources, documentary collection, interviews (open and closed), 

questionnaire and content analysis. As a main result, it was identified that the RMP was 

institutionalized based on political criteria and was not implemented, even though the RMP 

was legally instituted, as it is supported by the Federal Constitution. Finally, when analyzing 

the technical-socioeconomic, morphological, demographic and structural / functional factors, 

according to the criteria and parameters stipulated for analysis, the RMP has no metropolitan 

character. However, when analyzing the legal factor, through the interpretation of the 

concepts, established after review of the EM, in 2018 and the classification of Regions of 

Influence of Cities (REGIC) performed by IBGE (2008), one identifies the existence of a 

metropolis and metropolitan region in Palmas. 

 

   

Keywords: Metropolitan Region of Palmas. Process and criterion. Metropolitan character. 
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I INTRODUÇÃO  

 

Conforme Lecioni (2011), o processo de metropolização contemporânea representa 

uma verdadeira transformação no modelo de urbanização. Essa nova fase tem como foco o 

novo sistema tecnológico e o modelo de governança baseado na liberação econômica. Dessa 

forma, os polos urbanos tornam-se os centros de tomadas de decisões, direção e gestão, 

representantes das principais articulações das bases econômicas nacionais. Nesse contexto, o 

processo metropolização decorre do resultado da polarização ao redor de uma grande cidade, 

considerando as dimensões populacionais, socioeconômicas e físicas, cujas principais 

características são: alta taxa de urbanização, alta densidade demográfica, formação de um 

núcleo metropolitano ao redor da cidade e constantes relações e inter-relações 

socioeconômicas com esses núcleos. Tal processo vislumbra-se de forma planejada ou não 

planejada. 

Nessa perspectiva, a capital do Estado do Tocantins (Palmas) representa um modelo 

de metropolização planejada, por ter sido criada em 1989, com intuito de abrigar o aparelho 

administrativo do referido Estado, que foi instituído por meio da Constituição de 1988, com a 

separação do extremo Norte Goiano, hoje Tocantins, do então sul de Goiás. 

Mesmo que a Região Metropolitana de Palmas se apresente como um modelo de 

metropolização planejado, não se pode deixar de considerar que, desde sua criação, vem 

mostrando um considerável processo de urbanização e, ao mesmo tempo, sofrendo grandes 

alterações em seu processo socioespacial, que, por vezes, muitos administradores consideram 

como uma forma de expansão metropolitana, principalmente, quando se observa seu 

desenvolvimento socioeconômico, sua estrutura organizacional e as formas urbanas 

historicamente adquiridas no decorrer dos anos desde o antigo Norte Goiano ao Estado do 

Tocantins.  

No entanto, é necessário avaliar que a urbanização e a metropolização referem-se ao 

processo geral que vem ocorrendo desde a década de 80, em diferentes escalas sobre os 

diferentes espaços urbanos em todas as maiores cidades brasileiras, nas cidades médias e, 

especialmente, nas capitais brasileiras. Essas mudanças são originárias da globalização, do 

desenvolvimento ocorrido no sistema produtivo, tecnológico, de comunicações, dos serviços, 

transporte, investimentos, entre outros fatores.  

Desse modo, o processo de urbanização se concretiza por meio da configuração de 

grandes aglomerações, mudanças ocorridas em suas escalas urbanas e novas configurações 

pelas quais passam apresentar as cidades. Não obstante, o processo de metropolização, além 
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de alterar fortemente sua expressão territorial, modifica, em grande escala, os aspectos da 

vida, as relações sociais, políticas, culturais e econômicas.   

Ainda há de se considerar que uma Região Metropolitana deve ser composta por um 

grupo de cidades que se estabelecem em torno de uma grande cidade, formando uma estrutura 

territorial complexa, mediante a formação de grandes concentrações populações e 

diversificadas atividades econômicas, suscitando, assim, a produção de inúmeras ofertas de 

bens, serviços e emprego, cujas decisões políticas administrativas provocam a formação de 

um aglomerado de cidades integradas (CUNHA; BARREIRA; COSTA, 2017). 

Essas cidades, ao se envolverem e se interagirem a partir dos bens e serviços, 

constroem sua rede de cidades funcionais, integradas e hierarquizadas. Portanto, a 

organização territorial de uma Região Metropolitana deve ser caracterizada a partir de seu 

desenvolvimento, de sua funcionalidade, da hierarquia constituída diante de outros centros, do 

seu envolvimento e das suas integrações existentes entre a cidade-mãe e as diferentes cidades 

que a compõem e não pelo mero papel que carrega enquanto capital de Estado. 

Nessa perspectiva, o geógrafo francês Bernard Kayser (1990), enquanto pioneiro das 

discussões da metropolização na França, fez uma distinção entre espaços metropolizados e 

não metropolizados. Explica que o espaço metropolizado está relacionado, de forma concreta 

e estrita, às grandes cidades, das quais coincidem os grandes eixos de urbanização; enquanto o 

não metropolizado caracteriza-se fundamentalmente pela sua heterogeneidade, apresenta 

vários níveis e também densidade demográfica não só rural como estritamente fraca. Assim, 

os espaços metropolizados referem-se às grandes metrópoles, mediante a tamanha 

concentração de pessoas, serviços e fluxos de interações; e os não metropolizados, por 

estarem em áreas longe dos centros urbanos, apresentam visivelmente aspectos de uma área 

rural. 

De acordo Pumain (2006, 2011), o sistema urbano deve ser estudado a partir da 

evolução dos centros urbanos e de suas diferenças geográficas, portanto, devem ser 

observados o quantitativo populacional; as influências dos centros apresentadas sob os demais 

centros; o perfil socioeconômico dos diferentes centros urbanos; os tipos de bens e serviços 

oferecidos à população tanto pelo setor público como privado, tendo em vista as demandas e 

as escalas de influências, ora vivenciadas por meio dos fluxos.  

Na concepção de Pumain (2011), as ações, as interações e os fluxos constituídos em 

várias escalas pelas pessoas, diariamente, influenciam na determinação das políticas públicas, 

assim como nas decisões do setor privado. No que tange aos serviços públicos, estes devem 

ser oferecidos de acordo com as demandas, assim também deve proceder com sua exclusão e 
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de seu fechamento, pela falta de demanda. Da mesma forma deve acontecer nos setores do 

comércio, das indústrias e dos serviços. Portanto, Pumain (2006, 2011) nos orienta para 

construção da “teoria geográfica da cidade”, a partir da realidade vivida por cada centro 

urbano por meio de sua evolução, suas interações, dos fluxos e do perfil socioeconômico em 

relação aos outros centros, entre outras questões. 

Dessa forma, diferentes mudanças têm sido processadas nas estruturas, formas, 

funções e apropriações dos espaços metropolitanos, principalmente com as mudanças 

institucionais ocorridas após a aprovação da Constituição Federal de 1988, despertando 

interesses por parte de pesquisadores e de diferentes instituições em relação a essa temática. 

Especialmente, há interesse quando diz respeito às regiões metropolitanas, as quais em sua 

essência são contempladas como tais, mas, na prática, não apresentam características de 

conurbação, de inter-relações a partir de diferentes fluxos pendulares e outras articulações 

socioeconômicas. Assim, pela falta de estudos em relação ao processo de metropolização e 

pelo próprio caráter da RM, estão levando em consideração apenas as transformações 

ocorridas a partir dos aspectos históricos, políticos, socioeconômicos, institucionais, de gestão 

e legais, enquanto que, na sua essência, não apresentam características de espaços 

metropolitanos.   

Esse processo foi concebido inicialmente quando foram realizados os primeiros 

estudos sobre a criação da Região Metropolitana de Palmas. Dessa forma, surgiu a 

curiosidade de estudá-lo, assim como a necessidade de se confrontar seu processo de 

institucionalização com as demais Regiões Metropolitanas brasileiras, haja vista seus aspectos 

geográficos; a forma diferenciada de criação, que privilegiou o sistema político e econômico 

em detrimento ao social, cultural, como também sua própria estruturação, se houvesse 

realizados estudos com adoção de critérios e melhor interpretação dos aspectos legais para se 

verificar o seu caráter metropolitano, enfim sua própria existência; as interações e as inter-

relações existentes entre a cidade de Palmas e os demais municípios e entre eles mesmos; os 

fluxos de pessoas, bens e serviços, realizados entre Palmas e os próprios municípios que 

constituem sua rede urbana, enquanto conjunto articulado de cidades, que se integram em 

escala local, regional ou até nacional. Esses fatores mereciam ser considerados nos estudos 

das dinâmicas urbanas, nas instituições das regiões metropolitanas e nas análises de todos os 

fatores que a constituem, sem distinções.  

 A ideia de estudar a Região Metropolitana de Palmas (RMP) partiu do ponto de vista 

enquanto um procedimento histórico-geográfico, já que o Brasil vem criando Regiões 

Metropolitanas desde aprovação da Constituição Federal de 1988 a partir de critérios 
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políticos, sem conhecer sua configuração e seu caráter metropolitano, sem verificar sua real 

existência. Também sem analisar os preceitos legais ora estabelecidos no EM 2015 e em suas 

revisões em 2018. Ainda, surgiu da curiosidade de conhecer um pouco mais da Geografia 

Urbana e incentivada pela Professora Dr.ª Celene Barreira, orientadora desta tese, em 

aprofundar os estudos em outro ramo da Geografia, pois, enquanto professora do Ensino 

Médio e Superior, sempre se dedicou aos estudos da Geografia Regional. Além disso, foi 

gerada a partir de discussões com alunos em sala de aula na Universidade Federal do 

Tocantins – UFT sobre a Lei Complementar n. 90, de 30 de dezembro de 2013, do Estado do 

Tocantins, que instituiu a RMP, e confrontadas com leituras realizadas em textos publicados 

no portal do Observatório das Metrópoles sobre a realidade metropolitana.  

Dessa maneira, após a identificação de diferentes controvérsias em relação à criação 

das Regiões Metropolitanas no Brasil, especialmente sobre a falta de estudos sobre o caráter 

metropolitano e da utilização de critérios no processo de institucionalização da RMP, 

surgiram as seguintes indagações:  

 como e de que forma foi instituída e efetivada a RMP? 

 tendo como referência outros critérios estabelecidos pelo IBGE, quando cabia 

instituir as Regiões Metropolitanas no Brasil, a tradução dos conceitos estabelecidos pelo EM 

(2015, 2018), os utilizados para instituição das Regiões Metropolitanas de Goiânia (RMG), 

Belo Horizonte (RMBH) e São Paulo (RMSP), entre outros estabelecidos por autores e 

especialmente por Cunha (2017) e por Roca (2003) para análise da RMG, quais poderiam ser 

selecionados pela autora para identificação do caráter da RMP?  

 ao realizar a caracterização de cada município da RMP e aplicar os critérios e 

avaliar os parâmetros preestabelecidos na RMP, qual é o verdadeiro caráter da RMP? Existe 

realmente uma região metropolitana em Palmas-TO?  

 ao analisar os conceitos estabelecidos no EM de 2015, os revisados pelo 

Governo Federal em 2018 e os níveis influência regional da capital, Palmas, enquanto centro 

polarizador da rede urbana do Estado, conforme classificação adotada pelo REGIC/IBGE 

(2008), legalmente há uma Região Metropolitana em Palmas-TO? 

Enquanto recorte espacial da área de pesquisa, definiu-se a Região Metropolitana de 

Palmas, considerando também todos os municípios relacionados na Lei Complementar 

Estadual do Tocantins n. 90/2013, aprovada pela Assembleia Legislativa do Tocantins e 

sancionada pelo governador da época. Entre os dezesseis municípios, estão Palmas, capital do 

Estado do Tocantins enquanto metrópole, e os demais municípios enquanto parte integrante 
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dela: Aparecida do Rio Negro, Barrolândia, Brejinho de Nazaré, Fátima, Ipueiras, Lajeado, 

Miracema do Tocantins, Miranorte, Monte do Carmo, Oliveira de Fátima, Paraíso do 

Tocantins, Porto Nacional, Pugmil, Silvanópolis e Tocantínia.  

Como recorte temporal, selecionou-se o período de 2012 a 2018, desde quando se 

iniciaram as discussões para criação da RMP até a finalização da pesquisa de campo para 

descrição da tese.  

Enquanto aporte teórico, vários foram os autores que contribuíram com o 

desenvolvimento da tese e, como o trabalho se encontra estruturado em quatro capítulos, 

optou-se por registrá-los em um preâmbulo em cada capítulo, juntamente com a proposta de 

estudo, haja vista que proporcionaria melhor visão das partes para se chegar ao todo.   

A tese partiu do princípio de que a RMP foi instituída (criada) legalmente, pois a 

Constituição Federal de 1988 faculta, em seu Art. 3º: “a instituição de Regiões 

Metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, para integrar a organização, o 

planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum” (BRASIL, 1988). 

Contudo, ao analisar a RMP a partir de critérios estabelecidos e por meio das diretrizes e dos 

conceitos estabelecidos no EM de 2015 e em suas alterações de 2018 e nos estudos das 

Regiões de Influências das Cidades – REGIC/IBGE, confirma-se a presença de uma 

metrópole em Palmas e de uma Região Metropolitana em Palmas-TO.  

Dessarte, a hipótese adotada admite que a RMP foi instituída de forma legal e que, 

analisada por meio de critérios estabelecidos pela autora, tendo como referência os já 

adotados pelo IBGE, pelas principais regiões metropolitanas brasileiras, por alguns autores e 

por meio das diretrizes estabelecidas nos conceitos de metrópole, advindas do EM (2015 e 

2018), evidencia-se a presença de uma metrópole institucional e uma vivida em Palmas- TO.  

Considerando a hipótese estabelecida, elegeu-se como título para tese: A metrópole 

institucional e  vivida em Palmas – Tocantins (2012-2018).  

Sobre o conceito de RM, concebe-se como uma unidade regional constituída por 

agrupamentos de municípios limítrofes, definida legalmente por meio de estudos técnicos e 

reconhecida oficialmente por meio da aprovação de Lei Complementar, em que se deve 

comprovar seu caráter metropolitano a partir de estabelecimento de critérios, enquanto pré-

requisito para integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de 

interesse comum.  

Entre os critérios a serem avaliados, sugere-se: a) caracterização dos aspectos 

socioeconômicos, ambientais, políticos e urbanos dos municípios; b) continuidade física do 

fenômeno urbano ou aglomeração urbana; c) populacional e demográfico; d) fluxos de 
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mobilidade pendular da população; e d) avaliação da cidade sede, enquanto Metrópole e ou 

Capital Regional, de acordo níveis influência descritos no conceito de Metrópole estabelecido 

EM (2015) e a classificação adotada pelo REGIC/IBGE (2008). 

 Para objetivo geral, propôs-se analisar a dinâmica do processo de institucionalização 

e efetivação da Região Metropolitana de Palmas, a existência de um caráter metropolitano e 

de uma Região Metropolitana em Palmas, Tocantins. A fim de alcançar o objetivo geral, 

foram traçados os seguintes objetivos específicos: 1) avaliar o processo de institucionalização 

e efetivação da RMP-TO; 2); estabelecer critérios e parâmetros de avaliação a partir de outras 

referências para análise do caráter da RMP; 3) aplicar os critérios estabelecidos em todos os 

municípios que integram a RMP, a fim de avaliar seu caráter, sua configuração e sua 

existência; e 4) analisar os critérios aplicados, os conceitos estabelecidos no EM de 2015, os 

revisados pelo Governo Federal em 2018 apresentando os níveis de influência regional da 

capital, Palmas, enquanto centro polarizador da rede urbana do Estado, conforme 

classificação adotada pelo REGIC/IBGE (2008), a fim de avaliar a configuração legal da 

Metrópole Palmas e da RMP -TO. 

 Trata-se de uma pesquisa qualitativo-quantitativa, os procedimentos metodológicos 

utilizados para coleta de dados foram alterados de acordo com as circunstâncias ou com o tipo 

de investigação. Em linhas gerais, foram utilizados os seguintes instrumentos de pesquisa: 

fontes bibliográficas, coleta documental, entrevistas (abertas e fechadas), questionário e 

análises de conteúdos, conforme demonstrado no Quadro 1. 

 Enquanto parâmetro metodológico para análise dos fatos metropolitanos, propôs-se: 

definição de critérios já utilizados pelo IBGE, por outras regiões e autores para análise de uma 

RM; das prerrogativas e dos conceitos estabelecidos no EM/2015 e das alterações 

apresentadas por meio da Lei n. 13.683, em junho de 2018; e dos estudos sobre as Regiões de 

Influencias das Cidades, realizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2008); 

também a partir da análise da Região Metropolitana, principalmente em relação às interações 

espaciais por meio dos fluxos da população entre Palmas e os municípios e entre os 

municípios da RMP, em busca de atendimentos de saúde na rede pública (Secretária de Saúde 

do Estado do Tocantins, 2012/2018) e dos fluxos pendulares dos alunos realizados em 

instituições públicas dentro da RMP (coordenadores dos transportes da Secretaria de 

Administração das prefeituras municipais da RMP). 

Portanto, o processo investigativo, mesmo que não se apresente nessa ordem na 

introdução, foi pensado a partir das conexões metodológicas apresentadas na Figura 1.  
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Figura 1 – Conexões metodológicas do processo investigativo 

 

             Fonte: elaborada pelo Professor Vanilton – UFG (2018) e adaptada pela autora (2019). 

 

Em síntese, a tese se apresenta em quatro capítulos. O primeiro tem como título 

processo de instituição e efetivação da RMP- TO. A partir da pesquisa em documentos da 

Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins e da aplicação de entrevistas, apresenta como 

se deu o processo de instituição e efetivação da Região Metropolitana de Palmas-TO. 

Discorre como se deram os trâmites do processo de criação; as discussões na votação da RMP 

na Assembleia Legislativa; transcreve e analisa as falas dos entrevistados e apresenta os 

principais artigos da Lei Complementar n. 90, que instituiu a RMP, comentando as falas dos 

sujeitos entrevistados sobre sua efetivação. 

O segundo, intitulado definição de critérios para análise do caráter metropolitano 

da RMP, a partir de critérios estabelecidos pelo IBGE para instituição das primeiras regiões 

brasileiras; dos constituídos pelas Regiões Metropolitanas de São Paulo, Belo Horizonte e 

Goiânia, dos estabelecidos por alguns autores em seus trabalhos, seleciona os critérios para 

análise do caráter metropolitano da Região Metropolitana de Palmas. 

O terceiro, que se apresenta como título da aplicação dos critérios e análise do 

caráter metropolitano e da existência de uma região metropolitana em Palmas Tocantins, 

diante de parâmetros estipulados para análises de todos os municípios que integram a RMP, 
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realiza uma avaliação de sua configuração, identifica o caráter da RMP e apresenta a 

metrópole vivida em Palmas. 

O quarto, que recebeu a denominação de a concepção da cidade de Palmas-TO 

enquanto metrópole conforme Estatuto da Metrópole (2015, 2018) e REGIC/IBGE (2008), 

analisa os conceitos previstos no Estatuto da Metrópole de 2015 e em suas revisões realizadas 

pelo Governo Federal por meio da aprovação da Lei n. 13.683, em junho de 2018, os níveis de 

influência da capital Palmas, enquanto centro polarizador da rede urbana do Estado conforme 

classificação adotada pelo REGIC/IBGE (2008), e apresenta a configuração legal/institucional 

da metrópole Palmas e da Região Metropolitana de Palmas, Tocantins. 

Em síntese, a tese se encontra estruturada conforme Quadro 1. 

 

Quadro 1 – Estrutura da tese 
Capítulos da tese Categorias 

de análise 

Objetivos específicos Procedimentos metodológicos 

I – O Processo de 

instituição e efetivação 

da RMP- TO  

Processo Avaliar o processo de 

institucionalização e efetivação 

da RMP-TO.  

Pesquisas bibliográfica e 

documental: notas taquigráficas 

de campo – com aplicação de 

entrevistas Software  

IRAMUTEQ – análise textual. 

II – Definição de 

critérios para análise do 

caráter metropolitano da 

RMP 

Critérios  

 

Estabelecer critérios e 

parâmetros de avaliação, a partir 

de outras referências para 

análise do caráter e da 

existência RMP.  

Pesquisas bibliográfica e 

de campo: prefeituras 

municipais dos 16 municípios 

da RMP e Secretaria de 

Transporte do Estado. 

III – Da aplicação dos 

critérios e análise do 

caráter metropolitano e 

da existência de uma 

Região Metropolitana em 

Palmas 

Critérios Aplicar os critérios 

estabelecidos em todos os 

municípios que integram a 

RMP, a fim de avaliar seu 

caráter, sua configuração e sua 

existência 

Pesquisa documental e de 

campo: Secretaria de 

Planejamento do Estado, 

Secretaria da Fazenda e IBGE. 

IV – A concepção da 

cidade de Palmas - TO 

enquanto Metrópole 

conforme Estatuto de 

Metrópole (2015, 2018) 

e REGIC/IBGE (2008) 

 

Rede 

Urbana 

Analisar os critérios aplicados, 

os conceitos estabelecidos no 

EM de 2015, os revisados pelo 

Governo Federal em 2018 e os 

níveis de influência regional da 

capital, Palmas, enquanto centro 

polarizador da rede urbana do 

Estado, conforme classificação 

adotada pelo REGIC/IBGE 

(2008), a fim de avaliar a 

configuração legal da Metrópole 

Palmas e da RMP -TO. 

Pesquisa documental: Estatuto 

da Metrópole (2015, 2018) e 

classificação adotada pelo 

REGIC/IBGE (2008). 

De campo: Secretaria de Saúde 

do Estado, apresentando os 

níveis interações entre os 

municípios e a influência 

regional da capital, Palmas. 

 

Fonte: elaborado pela autora (2019). 

 

Como principal resultado, identificou-se que: a) a RMP foi institucionalizada a partir 

de critérios políticos e que não foi efetivada; b) a RMP foi instituída legalmente, uma vez que 

está amparada na Constituição Federal; c) ao aplicar os critérios em todos os municípios da 
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RMP, observando os fatores técnico-socioeconômicos, morfológicos, demográficos e 

estruturais/funcionais e analisá-los de acordo os parâmetros estipulados pela autora, a RMP 

não apresenta caráter metropolitano, não se configura como uma metrópole e não existe uma 

Região Metropolitana em Palmas-TO; e d) quando se analisa o fator legal a partir da análise 

dos conceitos estipulados no EM (2015, 2018), comprova-se a existência de uma metrópole e 

de uma Região Metropolitana em Palmas, principalmente após análise de sua rede urbana, da 

revisão do EM em 2018, de acordo a classificação das Regiões de Influências das Cidades 

realizada pelo IBGE (2008).  

 

II CONCEITOS PARA ANÁLISE DOS FATOS METROPOLITANOS  

 

 No ambiente acadêmico, devido à variedade de concepções aferidas aos conceitos, há 

um grande desafio ao se discutir o processo de institucionalização e configuração de uma 

Região Metropolitana (RM), para se chegar ao consenso que contemple a aplicação técnica e 

ao mesmo tempo institucional ou legal, haja vista que esse processo perpassa por vários 

termos como: região, Região Metropolitana, aglomeração urbana, metrópole, funções públicas 

de interesse comum, fenômeno metropolitano, caráter metropolitano, processo metropolitano, 

configuração metropolitana, polarização, entre outros.  

Sobre o ponto de vista acadêmico, há diferentes possibilidades de compreensão 

acerca do que traduz a expressão Região Metropolitana, aglomeração urbana e metrópole, 

assim como os demais conceitos utilizados no contexto de planejamento, implantação e gestão 

das áreas metropolitanas. Assim, é no sentido de identificar e reconhecer os fatos 

metropolitanos e aclarar conceitos que se propõe esta discussão, tendo em vista análise do 

processo de institucionalização da Região Metropolitana de Palmas, assim como 

estabelecimento dos critérios utilizados na análise do caráter metropolitano, enquanto um dos 

focos principais da tese. 

Quanto ao conceito de região do qual presume o vocábulo de Região Metropolitana, 

identifica-se que se deriva do latim régio, cuja origem se encontra no verbo regere, que 

significa governar, comandar, logo expressa uma compreensão eminentemente política 

(CORREA, 2010). Dessa maneira, o termo região encontra-se associado a um recorte ou 

demarcação de uma área, que por certo possui um domínio ou está sob um comando de 

alguém, de um governo, portanto, apresenta uma conotação de poder. 

Na concepção de Gomes (1995, p. 57), região é uma realidade concreta, física, um 

quadro identificador para a população que aí vive. “Enquanto realidade, esta região independe 
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do pesquisador em seu estatuto ontológico. Ao geógrafo cabe desvendar, desvelar a 

combinação de fatores responsável por sua configuração”. 

Já na perspectiva de Andrade (1963), região refere-se a uma descrição do processo 

histórico cultural que deve ser descrito a partir de um recorte regional, em uma abordagem 

eminentemente real, histórica, econômica, descritiva e crítica. Dessarte, o termo região, de 

acordo a ciência e o fato pesquisado, apresenta-se com várias visões.  

Conforme um dos conceitos clássicos da Geografia, o termo região diz respeito a 

uma área contínua, com características de homogeneidade, que se encontra sobre o domínio 

de um aspecto natural ou foi construída pelo poder socioeconômico e político. Como exemplo 

tem-se a Região Metropolitana de Palmas e mais 15 municípios, que foi edificada pelo poder 

público por meio de ações políticas, prevendo, assim, estar sob sua direta influência.  

Desse modo, o conceito de região envolve um processo histórico-cultural, bem como 

um fato geográfico estabelecido a partir de um recorte regional de uma área, que possui um 

caráter político, por consequência emana do poder de alguém ou de um governo, em que 

devem ser considerados os fatos histórico-geográficos sobre as relações naturais, sociais, 

políticas, econômicas. Cabe aos estudiosos das ciências sociais fazer a observação dos 

principais aspectos sobre o uso da terra, da ocupação do solo e das relações de trabalho, com o 

desígnio de almejar uma relação harmoniosa durante todo o processo de evolução, maturação 

e configuração dessa região, prevendo visualizar um tudo no todo. 

Em relação à Região Metropolitana, Matos (2000, p. 1) explica que essa expressão 

pressupõe “a existência de uma de uma cidade principal que organiza, econômica e 

funcionalmente, localidades periféricas próximas”. Como consequência, surge uma densa 

rede urbana em que se instalam diversas atividades industriais, comerciais e de serviço. 

Assim, concentram capital, força de trabalho e poder político. Enquanto que para Firkowski 

(2001), uma Região Metropolitana alude a uma unidade territorial, polarizada por uma 

metrópole, definida por meio de um programa para o atendimento dos objetivos de ordem 

político-administrativa, executáveis e ordenados por modelos de planejamento e gestão que 

articulem o espaço a políticas públicas.   

Na visão de Cunha (2013), uma Região Metropolitana não diz respeito apenas a uma 

realidade natural, econômica, social ou política, refere-se a uma construção histórico-cultural, 

a qual se constitui tendo em vista outras dimensões. Portanto, trata-se de uma “estrutura 

territorial urbana complexa, um recorte político-espacial que envolve uma metrópole e 

distintos centros urbanos que requer institucionalização para seu funcionamento”. Assim, 
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necessita de um tratamento peculiar e ações, conforme exige o recorte regional (CUNHA, 

2013 p. 85).  

Nessa mesma linha, IBGE (2018) assevera que as regiões metropolitanas e 

aglomerações urbanas “são constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes e são 

instituídas por lei complementar estadual, de acordo com a determinação da Constituição 

Federal de 1988, visando integrar a organização, o planejamento e a execução de funções 

públicas de interesse comum”. 

Assim, concebe-se que uma Região Metropolitana é formada por um município-

sede, que se estende sobre áreas de outros municípios, denominadas por alguns autores como 

áreas satélites e, por outros, como aglomeração urbana. Sua delimitação se caracteriza por 

meio da redistribuição espacial das atividades econômicas e dos movimentos populacionais 

que ocorrem continuamente, delineando e (re)configurando um padrão de organização da rede 

de cidades. Destaca-se pela configuração espacial de ocupação, em que perpassam os limites 

político-administrativos de municípios, formando manchas de aglomerações urbanas 

contínuas, profundamente articuladas, exigindo o exercício das funções públicas de interesse 

comum para o aglomerado de municípios constituídos.  

 O Observatório das Metrópoles (2004) explica que as aglomerações metropolitanas, 

devido ao seu poder de polarizar áreas distintas, formam estruturas maiores ou idênticas à 

aglomeração que, por força de lei, passam ser institucionalizadas enquanto uma Região 

Metropolitana, portanto, decorre de uma ação programada por parte do Estado.  

 Segundo IPARDES (2000, p. 51) uma aglomeração urbana corresponde a  

[...] uma mancha contínua de ocupação constituída por mais de uma unidade 

municipal, envolvendo intensos fluxos intermunicipais com comutação diária, 

complementaridade funcional, agregadas por integração socioeconômica decorrente 

de especialização, complementação e/ou suplementação funcional.  

  

Tal processo, que muitos pesquisadores denominam de conurbação, refere-se à 

intercomunicação, interligação e inter-relação de duas ou mais cidades entre si, não 

apresentando distinção aparente entre elas, constituindo-se em um aglomerado que apresenta 

uma relação socioeconômica interdependente.  

Logo, Região Metropolitana, por ser uma estrutura urbana, geográfica territorial 

complexa, requer institucionalização, organização e planejamento, tendo em vista o 

cumprimento das Funções Públicas de Interesse Comum (FPICs) (CUNHA, 2013). Entre 

outras atividades a serem exigidas no planejamento, encontram-se os serviços de interligação 

do sistema viário e de transporte coletivo; zoneamento ecológico e econômico; sistema de 

abastecimento de água e esgoto; tratamento de resíduos sólidos; sistema de rede de 



29 

 

comunicação e pavimentação de rodovias. É preciso também que garanta a continuidade 

urbana entre município-sede e demais municípios, entre os próprios municípios e assegure o 

atendimento de políticas públicas de interesse comum e de desenvolvimento sustentável a 

todos.  

Em síntese, Região Metropolitana compreende uma unidade regional constituída por 

meio de um recorte político-espacial de uma estrutura territorial urbana complexa, a qual 

envolve uma metrópole que polariza e dinamiza os diferentes centros urbanos que a 

constituem, formando uma aglomeração urbana de municípios limítrofes, influenciando-os 

econômica, social e politicamente. Enfim, Região Metropolitana diz respeito a uma área 

urbanizada que apresenta continuidade sobre um conjunto de municípios, cujas sedes se 

unem, formando uma aglomeração urbana, em volta do município polo que recebe a 

denominação de metrópole.  

 Em relação ao termo metrópole, Santos (1965, p. 44) define-o como um “organismo 

urbano onde existe uma complexidade de funções capazes de atender a todas as formas de 

necessidade da população urbana nacional ou regional”. Enquanto Ascher (1995) ressalta ser 

uma principal cidade de uma região que corresponde aos nós do comando e coordenação de 

uma rede urbana, que não só se destaca pelo volume populacional e econômico, mas também 

pelas funções complexas e diversificadas (multifuncionalidade), estabelecendo relações 

econômicas com diferentes aglomerações. Enfim, distingue-se das demais pela variedade de 

serviços oferecidos aos outros municípios e pelo mercado de trabalho diversificado (VELTZ, 

1996). 

 Os estudos realizados pelo Ministério das Cidades com a participação do IPARDES 

(OBSERVATÓRIO, 2004) sobre o que é uma metrópole, uma região-metropolitana e em que 

se diferenciam de uma aglomeração urbana pontuam que esses fenômenos decorrem da 

mesma lógica, distinguindo-se apenas pela natureza e pelos graus de relações funcionais. 

Segundo Alves (1998), a partir da constatação do fato metropolitano e da 

institucionalização da RM, todas as matérias que dizem respeito aos municípios inseridos na 

região devem ser interpretadas de maneira que contemplem os interesses regionais e locais. 

Nessa perspectiva, o autor justifica que os municípios, ao integrarem a uma RM, passam a ter 

uma autonomia condicionada, uma vez que os interesses da região devem ser conjugados e 

exercitados de forma compartilhada e não de forma isolada, tendo em vista o cumprimento 

das FPICs.  

Para tanto, a Constituição Federal prevê que os interesses metropolitanos, também 

identificados como funções públicas de interesse comum, advêm de ações planejadas, 
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programadas, coordenadas, controladas, fiscalizadas e executadas de forma integrada, de 

modo atender todas as necessidades dos municípios envolvidos. 

 Com o intuito de estabelecer diretrizes para as regiões metropolitanas e a 

aglomeração urbana a serem instituídas pelos estados, o Governo Federal instituiu o Estatuto 

da Metrópole (EM) (BRASIL, 2015), a partir da aprovação da Lei de n. 13.089, de 13 de 

janeiro de 2015.  O EM definiu, em seu Art. 2º, inciso V, metrópole como  

[...] espaço urbano com continuidade territorial que, em razão de sua população e 

relevância política e socioeconômica, tem influência nacional ou sobre uma região 

que configure, no mínimo, a área de influência de uma capital regional, conforme os 

critérios adotados pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – 

IBGE. 

 

 Quando se analisa o conceito de metrópole, estabelecido pelo EM (BRASIL, 2015), 

compreende-se que, para que haja uma Região Metropolitana, faz-se necessário que se 

verifique a presença de uma metrópole. Para isso, deve-se comprovar a existência de um 

espaço urbano com continuidade territorial, a presença significativa de uma população, sua 

relevância política e socioeconômica, objetivando identificar sua influência nacional ou sobre 

uma região enquanto capital regional, de acordo critérios adotados pelo IBGE. 

 Portanto, tendo como referência o conceito apresentado pelo EM (BRASIL, 2015), 

para efeito deste trabalho, Palmas, enquanto metrópole, deve possuir uma representação da 

expansão contínua da malha urbana de forma conurbada pela integração do sistema viário, 

contemplando principalmente áreas habitacionais, de serviços e industriais com a presença de 

deslocamentos pendulares em todo território, ou melhor, com todos os municípios que 

integram a RM, conforme Lei de criação de n. 90/2013. Assim, a área metropolitana de 

Palmas corresponde à metrópole com todos os municípios, comprovados a partir da 

verificação com a presença de todos esses aspectos.  

Segundo o documento do REGIC/IBGE (2008, p. 11), os níveis de influências das 

cidades brasileiras abrangem cinco níveis que por sua vez se subdividem em dois ou três 

subníveis: metrópole, capital regional, centro sub-regional, centro de zona e centro local. 

Entre as capitais regionais, tem-se a Capital Regional A, B e C. Nessa classificação dos níveis 

de influência, Palmas, de acordo registros REGIC/IBGE (2008), se encontra classificada 

como Capital Regional B. 

Verifica-se ainda que as discussões realizadas sobre as Regiões de Influência das 

Cidades, de acordo REGIC/IBGE (2008), especialmente quando se discute a organização dos 

principais centros urbanos do país, estão associadas à formação e à estruturação da rede 

urbana.  Nesse contexto, Corrêa (1997, p. 107) justifica que rede urbana é “[...] o meio através 
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do qual a produção, circulação e consumo se realizam. Via rede urbana e a crescente rede de 

comunicações a ela vinculada, distantes regiões puderam ser articuladas, estabelecendo uma 

economia mundial”. Segundo ainda o autor, rede urbana também pode ser definida como “um 

conjunto de centros funcionalmente articulados que reflete e reforça as características sociais 

e econômicas de um território”. Corrêa (2006, p. 27), referindo-se à diferenciação dos centros 

urbanos, destaca que “a rede urbana é um reflexo, na realidade, dos efeitos acumulados da 

prática de diferentes agentes sociais, sobretudo as grandes corporações multifuncionais e 

multilocalizadas que, efetivamente, introduzem, tanto na cidade como no campo, atividades 

que geram diferenciações”. 

Nesse sentido, Engler (2001, p. 13) menciona que “a área de influência da metrópole 

varia tradicionalmente em função da qualidade dos seus instrumentos de dominação políticos, 

econômicos, financeiros e culturais”. Para o autor, quanto melhor a qualidade do serviço 

ofertado, maior a influência do centro urbano. 

Embora o Governo Federal tenha preservado o conceito de metrópole, estabelecido 

no EM (2015), expresso anteriormente, reformulou e impetrou outros conceitos a partir da 

aprovação e das alterações estabelecidas na Lei Federal n. 13.683, de 19 de junho de 2018, 

assim como trouxe novas regulamentações para a Lei n. 12.587, de 3 de janeiro de 2012, que 

instituiu as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana. Enfim, em um contexto 

geral, com apresentação da nova Lei n. 13.683, foram alteradas as Leis n. 13.089, de 12 de 

janeiro de 2015 (Estatuto da Metrópole), e n. 12.587/2012.   

Entre as principais alterações feitas no Estatuto da Metrópole de 2015 contempladas 

na Lei Federal n. 13.683/2018, estão: a inserção de novos conceitos para área metropolitana 

(AM) e para Governança Interfederativa (GI) e as modificados para os conceitos de Plano de 

Desenvolvimento Urbano Integrado (PDUI) e para Região Metropolitana (RM).    

No que diz respeito ao Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado, Estatuto da 

Metrópole (BRASIL, 2018), o Art. 2º, inciso VI, conceitua como sendo um “instrumento que 

estabelece, com base em processo permanente de planejamento, viabilização econômico-

financeira e gestão, as diretrizes para o desenvolvimento territorial estratégico e os projetos 

estruturantes da região metropolitana e aglomeração urbana”. Portanto, diz respeito a um 

plano de ação e gestão elaborado de forma integrada, sujeito a revisões contínuas no 

planejamento, tendo em vista a execução de todas as ações de gestão e financeira, prevendo o 

desenvolvimento de todo território.  

Região Metropolitana (BRASIL, 2018), estabelecido no Art. 2º, inciso VII, refere-se 

a uma “unidade regional instituída pelos Estados, mediante lei complementar, constituída por 
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agrupamento de Municípios limítrofes para integrar a organização, o planejamento e a 

execução de funções públicas de interesse comum”. 

Para área metropolitana (BRASIL, 2018), o Art. 2º, inciso VIII, apresenta o conceito 

de “a representação da expansão contínua da malha urbana da metrópole, conurbada pela 

integração dos sistemas viários, abrangendo, especialmente, áreas habitacionais, de serviços e 

industriais com a presença de deslocamentos pendulares no território”. 

Para governança interfederativa das funções públicas de interesse comum, o Art. 2º, 

inciso IX (BRASIL, 2018), enfatiza que trata do  

[...] compartilhamento de responsabilidades e ações entre entes da Federação em 

termos de organização, planejamento e execução de funções públicas de interesse 

comum, mediante a execução de um sistema integrado e articulado de planejamento, 

de projetos, de estruturação financeira, de implantação, de operação e de gestão. 

  

A Lei n. 13.683/2018 regulamenta ainda, no § 2º do Art. 3º, que “a criação de uma 

região metropolitana, de aglomeração urbana ou de microrregião deve ser precedida de 

estudos técnicos e audiências públicas que envolvam todos os Municípios pertencentes à 

unidade territorial”. 

Diante do grande número de conceitos utilizados para análise dos fatos 

metropolitanos, faz-se necessário destacar que as discussões e as concepções apresentadas no 

trabalho foram edificadas a partir do enfoque geográfico e não de cunho jurídico-político, haja 

vista a formação da autora, principalmente nas discussões dos conceitos e das normas 

apresentadas – Leis n. 13.089, de 12 de janeiro de 2015, e n. 13.683, de 19 de junho de 2018. 

   Saleme e Carriço (2018, p. 30) destacam que estudiosos do Grupo de Pesquisa 

Direito Ambiental das Cidades, em seus comentários sobre o Estatuto da Metrópole, no que 

diz respeito aos efeitos da Lei, consideram que  

A norma passa estabelecer definições próprias, caracterizando-se como 

homovitelina, já que o próprio diploma normativo especifica os diversos conceitos 

que emprega evitando dúvidas ou mesmo interpretações equívocas possivelmente 

existentes em outras normas ou mesmo em fontes não legislativas. É também 

importante evitar conceitos jurídicos indeterminados, que dão azo à margem 

discricionária e podem invadir competências e assim descaracterizar o próprio 

instituto.  

 

 A partir de suas considerações, conclui-se que, para os efeitos da lei, as normas 

passam suas próprias visões enquanto pura verdade, haja vista que o próprio diploma 

normativo já traz os diferentes conceitos que devem ser aplicados, devendo, portanto, evitar 

sua aplicação a partir de interpretações equivocadas, que muitas vezes extraídas de outras 

normas e não da própria lei. Também nos alertam o quão é importante evitar conceitos 

jurídicos vagos, com interpretações ambíguas, que podem invadir competências ou mesmo 
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descaracterizar a própria lei. Dessa maneira, a norma ou o próprio conceito da norma devem 

ser especificados como determinados em suas nomenclaturas e institutos diversos. Em síntese, 

as normas devem ser aplicadas de acordo com a lei e não ao rigor da lei, como muitos juristas 

a tratam para beneficiar algum instituto ou alguém. Assim, todas as considerações da autora 

neste trabalho partem de uma análise do que dizem os conceitos trazidos pelos próprios 

estatutos, tendo em vista apresentar uma visão geográfico-analítico-descritiva e não a partir de 

interpretações jurídico-políticas, podendo ser apresentadas apenas para comparar as visões de 

cunho geográfico das de cunho jurídico-político.  

 Sobre os conceitos, Lencioni (2017) destaca que o importante é que deem conta de 

exprimir a essência do que está sendo referido. Diante desse pressuposto, optou-se por definir 

os termos a serem utilizados conforme estruturados no Estatuto da Metrópole (2015 e 2018) e 

a partir das concepções geográficas adotadas pela autora para esses conceitos, tendo em vista 

a constatação da presença de uma metrópole, da existência de um caráter metropolitano em 

Palmas, ou ainda da presença de uma Região Metropolitana em Palmas-TO. 

  

Quadro 2 – Conceitos para análise dos fatos metropolitanos 

Leis e instituições 

e ou autores 

Conceitos  

Estatuto da 

Metrópole, Lei n. 

13.683/2018, Art. 

2º, Inciso VI  

Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado: “instrumento que estabelece, com 

base em processo permanente de planejamento, viabilização econômico-financeira e 

gestão, as diretrizes para o desenvolvimento territorial estratégico e os projetos 

estruturantes da região metropolitana e aglomeração urbana” (BRASIL, 2018).  

 

Estatuto da 

Metrópole, Lei n. 

13.089/2015, Art. 

2º, Inciso II  

Funções públicas de interesse comum: “política pública ou ação nela inserida cuja 

realização por parte de um município, isoladamente, seja inviável ou cause impacto em 

municípios limítrofes” (BRASIL, 2015). 

Estatuto da 

Metrópole, Lei n. 

13.683/2018, Art. 

2º, Inciso VII  

Região metropolitana: “unidade regional instituída pelos Estados, mediante lei 

complementar, constituída por agrupamento de Municípios limítrofes para integrar a 

organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum” 

(BRASIL, 2018). 

 

Estatuto da 

Metrópole, Lei n. 

13.683/2018, Art. 

2º, Inciso VIII 

Área metropolitana: “representação da expansão contínua da malha urbana da 

metrópole, conurbada pela integração dos sistemas viários, abrangendo, especialmente, 

áreas habitacionais, de serviços e industriais com a presença de deslocamentos 

pendulares no território (BRASIL, 2018). 

 

Estatuto da 

Metrópole, Lei n. 

13.089/2015, Art. 

2º, Inciso I  

Aglomeração urbana: “unidade territorial urbana constituída pelo agrupamento de 2 

(dois) ou mais municípios limítrofes, caracterizada por complementaridade funcional e 

integração das dinâmicas geográficas, ambientais, políticas e socioeconômicas” 

(BRAZIL, 2015). 

Estatuto da 

Metrópole, Lei n. 

13.089/2015, Art. 

2º, § IV  

Metrópole: “espaço urbano com continuidade territorial que, em razão de sua 

população e relevância política e socioeconômica, tem influência nacional ou sobre 

uma região que configure, no mínimo, a área de influência de uma capital regional, 

conforme os critérios adotados pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística – IBGE” (BRASIL, 2015). 
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Estatuto da 

Metrópole, Lei n. 

13.683/2018, Art. § 

2º 

“A criação de uma região metropolitana, de aglomeração urbana ou de microrregião 

deve ser precedida de estudos técnicos e audiências públicas que envolvam todos os 

Municípios pertencentes à unidade territorial.” (BRASIL, 2018). 

REGIC/IBGE 

(2008) 

Capital Regional: corresponde aos municípios que possuem uma capacidade de gestão 

no nível imediatamente inferior ao das metrópoles, tem área de influência de âmbito 

regional. Capital regional B – constituída por 20 cidades, com médias de 435 mil 

habitantes e 406 relacionamentos. 

Estatuto da 

Metrópole, Lei n. 

13.089/2015, Art. 

2º, Parágrafo 

Único 

Critérios para a delimitação da região de influência de uma capital regional: 

previstos no inciso V do caput deste artigo, considerarão os bens e serviços fornecidos 

pela cidade à região, abrangendo produtos industriais, educação, saúde, serviços 

bancários, comércio, empregos e outros itens pertinentes, e serão disponibilizados pelo 

IBGE na rede mundial de computadores (BRASIL, 2015). 

Ascher (1995) Metrópole: “principal cidade de uma região que corresponde aos nós do comando e 

coordenação de uma rede urbana, que não só se destaca pelo volume populacional e 

econômico, mas pelas funções complexas e diversificadas (multifuncionalidade), 

estabelecendo assim relações econômicas com diferentes aglomerações” (ASCHER, 

1995, p. 164). 

Fonte: elaborado pela autora (2019). 

 

É importante reafirmar que os conceitos ora selecionados foram identificados 

conforme objetivo proposto para os estudos: analisar a dinâmica do processo de 

institucionalização e efetivação da Região Metropolitana de Palmas, o seu caráter 

metropolitano e a existência de uma RM em Palmas-TO. 

 

III LOCALIZAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO  

 

3.1 Localização da área de estudo 

 

Este item tem como propósito situar a área de estudo, bem como apresentar a gênese 

de Palmas, Capital do Estado do Tocantins, descrever as suas principais características físicas, 

populacionais e socioculturais.  

Inicialmente, por meio do mapa, apresenta-se o recorte espacial geográfico da 

pesquisa no contexto brasileiro, tocantinense e dos 16 municípios que integram a RMP. 

Também, discorre sobre as principais características do município sede Palmas, da RM, assim 

como do Estado do Tocantins, local onde se encontra localizada a RMP. 

A pesquisa tem como recorte geográfico espacial a Região Metropolitana de Palmas, 

a qual foi instituída por meio da Lei Complementar n. 90, de 30 de dezembro de 2013, 

publicada no Diário Oficial do Estado do Tocantins n. 4.042, de 8 de janeiro de 2014.  

Conforme Notas Taquigráficas da Diretoria de Taquigrafia, Revisão e Documentação 

da Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins, a aprovação da RMP ocorreu no dia 27 de 

dezembro de 2013, na 37‟ sessão extraordinária da 3‟ sessão legislativa da 7‟ legislatura, às 9 
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horas. Sua aprovação ocorreu em primeiro turno, com 15 votos favoráveis dos deputados, 2 

votos contrários e 4 abstenções, totalizando 21 votos. Assim, sua aprovação contou com a 

participação de 21 deputados e do então governador.  

De acordo com o Art. 2º da Lei Complementar n. 90/2013, integram a RMP os 

municípios de Palmas, Aparecida do Rio Negro, Barrolândia, Brejinho de Nazaré, Fátima, 

Ipueiras, Lajeado, Miracema do Tocantins, Miranorte, Monte do Carmo, Oliveira de Fátima, 

Paraíso do Tocantins, Porto Nacional, Pugmil, Silvanópolis e Tocantínia. Também, de acordo 

Parágrafo Único do Art. 2º, integram a RMP os municípios tocantinenses situados entre os 

paralelos de 11º00‟ e 09º00‟ S, cujos interesses sociais, econômicos e políticos convergem 

para a metrópole de Palmas. Enquanto recorte espacial para o estudo, foram selecionados 

apenas os municípios citados Art. 2º, conforme apresentados na Figura 2. 
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Figura 2 – Região Metropolitana de Palmas 

 

Fonte: elaborada pela autora a partir da Lei Complementar n. 90/2013.  
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 Além da cidade-sede, Palmas, a região conta com 15 municípios, que distam dela de 

57 a 128 km. Ao observar o mapa de localização do Estado do Tocantins, identifica-se que a 

Região Metropolitana localiza-se bem no centro geográfico do Estado. 

 

3.2 A gênese de Palmas, capital do Estado do Tocantins  

 

Após a criação do Estado do Tocantins e as eleições organizadas pelo Tribunal 

Regional Eleitoral de Goiás para os primeiros representantes da Assembleia estadual, 

deputados federal, senadores e governador, em 15 de novembro de 1988, iniciaram-se 

definitivamente a organização e a estruturação da máquina administrativa do Estado, assim 

como uma discussão política para localização e implantação da sua capital. 

Conforme previsto na Constituição Federal, o governo do Estado do Tocantins 

deveria se instalar em uma capital provisória até a escolha definitiva, uma vez que o Art. 13, 

Parágrafo 2º, da Carta Magna proferia que caberia ao poder Executivo designar uma das 

cidades do Estado para instalação da capital provisória até a aprovação definitiva do governo 

pela Assembleia Constituinte. Dessa forma, o primeiro ato para indicação do local e para 

planejamento da capital definitiva do Estado foi dado após a eleição e posse, em 15 de março 

de 1989, do primeiro governador do Tocantins.  

Nesse ínterim, iniciava-se uma correria por parte da força política, que galgava 

juntamente ao governo, ocupar os cargos nas estruturas do poder administrativo, Legislativo e 

Judiciário. Assim, depois vários debates dos vários segmentos políticos, foram apresentadas 

duas propostas para determinação do lugar a ser instalada a capital: na primeira, ela deveria 

ser estabelecida em uma das cidades já existentes; na segunda, seria escolhida uma área para 

construir uma nova cidade. Por meio dessas propostas, começaram as articulações das 

lideranças das cidades de Porto Nacional, Araguaína e Gurupi para sediarem a nova capital.  

Nesse contexto, Lira (2011) afirma que Gurupi e Araguaína utilizaram-se da força 

econômica da União Democrática Ruralista e da mídia para pressionar o então governador, 

enquanto Porto Nacional optou pelo caminho popular, para lutar pela sede da capital. Nessa 

luta, os jornais da época asseguravam que Araguaína possuía 85% de chances, enquanto 

Gurupi 10% e Porto Nacional apenas 5% para sediar a capital provisória do novo Estado. 

Da mesma forma, outros grupos populacionais que não visavam a interesses 

partidários e cansados com o descaso dos grupos que comandavam a região, o contraste 

econômico entre o sul e o norte de Goiás, a precariedade da rede rodoviária estadual e federal, 

a falta de serviços públicos e de perspectiva de progresso para a região manifestavam que, ao 
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invés de edificar uma capital, o governo deveria se preocupar em oferecer à população outros 

serviços, como a construção de escolas, hospitais, estradas, pontes e presídios.  

Paralelamente, havia algumas lideranças municipais que requeriam apenas um apoio 

para ofertar infraestruturas básicas às cidades que comandavam. No entanto, a grande pressão 

popular em Brasília, oriunda da região de Porto Nacional, fez com que todos os projetos 

idealizados pelas forças políticos, empresários e grandes fazendeiros da região de Araguaína 

fossem desarticulados. 

Nesse sentido, destaca Lira (2011) que o percentual de 85% de chances atribuídas à 

cidade de Araguaína parecia uma confirmação, quando os arquitetos de Palmas – indicados 

para a Revista do Projeto – teciam elogios à Araguaína, não dando importância a Gurupi e 

rotulando Porto Nacional de “cidade tradicional”. Esse posicionamento refletiu-se na 

desconsideração de que a população portuense fizesse parte da tradicional luta popular pela 

criação do Estado do Tocantins. Entretanto, não considerando como uma luta perdida, a 

população portuense – representada por associação comercial, prefeitos e vice-prefeitos, bem 

como pelo presidente da Comissão de Estudos do Norte (CONORTE) – organizou uma 

comissão para ir a Brasília a fim de lutar pela capital provisória em Porto Nacional. Já na 

capital nacional, essa comissão, tendo em vista a apresentação da luta dos habitantes de Porto 

Nacional, disseminou uma campanha nos meios de comunicação (jornais, rádios e TVs) 

(LIRA, 2011).  

Outrossim, na tentativa de convencer o governador, o ex-senador portuense, Antônio 

Luiz Maia, agendou uma entrevista com Siqueira Campos, deputado federal, cargo ainda não 

renunciado na época. Naquele momento, a Comissão de Luta pela Capital, que se encontrava 

acampada diante do Congresso Nacional, invadiu o seu gabinete. Alguns chamaram o referido 

deputado federal de “traidor”, ao passo que outros menosprezavam sua presença no local, 

afirmando que só estava ali pelo voto popular – fato que provocou muita indignação em 

Siqueira Campos, o qual ameaçou chamar a segurança da Câmara para expulsá-los de seu 

gabinete. A partir daquele momento, a Comissão saiu indignada, mas ao mesmo tempo passou 

a ocupar outros espaços de luta, visitando e pedindo apoio às autoridades civis e militares do 

alto escalão do Governo Federal. Esse fato deixou a Comissão com grandes esperanças, diante 

das perspectivas de apoio do Ministério do Exército. 

No entanto, por meio de uma decisão consensual entre Siqueira Campos e o então 

Presidente da República, José Sarney, decidiu-se que a cidade de Miracema do Norte – atual 

Miracema do Tocantins – seria a sede provisória do governo do Estado. Essa decisão foi 

anunciada em 7 de dezembro de 1988, por meio do Jornal Nacional da Rede Globo, causando 
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surpresa geral. Após o anúncio, apenas a população de Araguaína mostrou-se descontente, de 

maneira que, em um ato de repúdio, promoveu o enterro simbólico de Siqueira Campos e 

ameaçou interditar um trecho da rodovia Belém-Brasília. Mediante esses impasses, o primeiro 

governador e o presidente da República da época foram orientados pelo Ministério do 

Exército de que o novo Estado deveria se localizar em uma região geo-cartográfica, mais 

especificamente no centro geográfico do Estado. 

Conforme disputas políticas consolidadas nas cidades candidatas a sediarem a 

capital, o então governador do Estado do Tocantins, no sentido de escapar das armadilhas 

políticas firmadas nas diferentes cidades, por meio de uma justificativa estratégica e 

geopolítica, propôs a escolha de uma área, afirmando permitir a melhor organização territorial 

do Estado. Assim, acompanhado dos arquitetos Luiz Fernando Cruvinel e Walfredo Antunes e 

de algumas autoridades, ao sobrevoar uma extensa área de Cerrado, escolheu um espaço 

identificado como quadrilátero, justificando que seria uma área geopolítica estratégica para a 

implantação da capital. Também determinou a realização de estudos dos aspectos físicos, da 

topografia, da paisagem, da viabilidade de infraestrutura etc., a fim de que fossem 

apresentados à Assembleia Nacional Constituinte, para só então esta procedesse à escolha. 

Mediante as articulações políticas, empresários tocantinenses e de outras localidades 

sinalizaram suas preferências. Enquanto um grupo indicou a margem direita, outro, a esquerda 

do Rio Tocantins e, ainda, outros, a margem esquerda da rodovia Belém-Brasília. Cada um 

desses atores sociopolíticos tinha suas justificativas em relação às referidas estruturas, 

apresentando sempre os benefícios que poderiam trazer à nova capital e, logicamente, a seus 

espaços de poder. 

 Diante de tantos impasses políticos quanto à localização da área para construção da 

capital, o então governador, juntamente com uma comissão partidária, definiu a escolha de 

uma área que beneficiasse tanto a margem direita, quanto a esquerda do Rio Tocantins. Sendo 

assim, no dia 1º de janeiro de 1989, após a instalação do primeiro governo tocantinense em 

Miracema, selecionou-se um quadrilátero de terras nos municípios de Porto Nacional e 

Taquaruçu do Porto – a leste do povoado de Canela, mais especificamente entre o Rio 

Tocantins e a Serra do Lajeado –, próximo às cidades Porto Nacional, Miracema do Tocantins 

e Paraíso do TO. Digno de nota é o fato de que essa área já possuía uma população 

considerável, apesar de pouco desenvolvida. 

 Somente com a promulgação da Constituição estadual do Tocantins, a 5 e outubro de 

1989, definiu-se Palmas como a capital do Estado, ficando também definida a data de 1º de 

janeiro de 1990 para a transferência da sede do Governo de Miracema do Tocantins a Palmas. 



40 

 

Por conseguinte, Miracema sediou o governo do Estado do Tocantins durante apenas um ano, 

mais especificamente de 1º de janeiro de 1989 a 1º de janeiro de 1990. 

Para a efetivação da capital a 29 de dezembro de 1989, conforme IBGE, o município 

de Taquaruçu do Porto teve sua sede transferida para o local onde estava sendo construída a 

capital, por meio da Lei Estadual n. 10.419, de 1º de janeiro de 1988, desmembrando-se, 

assim, do município de Porto Nacional. Pela Resolução n. 28, de 29 de dezembro de 1989, o 

município de Taquaruçu do Porto foi extinto e transformou-se em distrito de Palmas, bem 

como Taquaralto e Canela. 

 A construção da cidade de Palmas começou em 20 de maio de 1989, com o 

lançamento da pedra fundamental e a celebração de uma missa na Praça dos Girassóis, com a 

presença de 10 mil pessoas que viam na capital uma grande esperança de trabalho e melhoria 

das condições de vida. Nesse dia, também diante de inúmeros políticos, o então governador 

acionou o trator, abrindo a primeira avenida da cidade – Teotônio Segurado –, nome dado em 

homenagem ao primeiro desembargador que administrou a Comarca de São João da Palma, 

sede do primeiro movimento separatista da região instalada na barra do Rio Palma com o Rio 

Paranã, em 1809. Com a aprovação da Constituição estadual em 5 de outubro de 1989, ficou 

definido o nome de Palmas, escolhido em homenagem à comarca Norte e em referência à 

grande quantidade de palmeiras encontradas na região. 

Como foi construída em uma área próxima ao antigo povoado de Canela, localizado 

no município de Taquaruçu do Porto, estes, por meio de leis passaram a pertencer ao 

município de Palmas. Também por força da lei devido à proximidade da capital, o distrito de 

Taquaralto foi anexado na condição de bairro de Palmas. 

Assim, a instalação de Palmas, enquanto capital do Estado, só foi possível devido à 

interferência política, bem como à transferência da sede administrativa do município de 

Taquaruçu para Palmas, tornando o prefeito eleito de Taquaruçu, na época, Fenelon Barbosa, 

o primeiro prefeito de Palmas. Cigolini (2009) justifica que as influências políticas utilizadas 

para a criação de novos municípios referem-se a uma forma de compartimentação do 

território. Portanto, trata-se de um fenômeno inerente ao ser humano, o qual vive em busca da 

espacialidade, podendo, desse modo, ser compreendido em partes, pois diz respeito a um 

fenômeno que perpassa todos os regimes políticos, no que se refere aos repasses e à 

administração dos recursos financeiros Por esse motivo, alude a uma questão estrutural, haja 

vista estar associada à dinâmica territorial. 
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3.3 Da caracterização da área de estudo 

  

A RMP conta com uma população de 400.092, distribuída entre os 16 municípios, 

conforme censo demográfico do IBGE realizado em 2010. Entre todos os municípios que 

compõem a RM, a cidade sede da região, Palmas, é a mais populosa, conta com 228.332 

habitantes e, em seguida, tem-se Porto Nacional, com 49.146 habitantes; Paraíso, com 44.417; 

Miracema, com 20.684; Miranorte, com 12.623; e os demais municípios encontram-se entre a 

faixa de 6.736 a 1.037 habitantes. 

Palmas, por ser uma cidade planejada da última década do século XX, se destaca 

pela sua arquitetura e seu traçado, com grandes avenidas, áreas residenciais internas, muito 

semelhantes à capital federal, Brasília. Por ter sido criada com o objetivo de acolher os três 

poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário), foi edificada a partir de uma lógica de 

modernização, bem como numa perspectiva de desenvolvimento e progresso. 

 Enquanto se planejava a capital, a cidade de Miracema do Norte – hoje Miracema do 

Tocantins – foi escolhida por meio de um decreto presidencial para abrigar a sede do 

Governo, acolhendo os três poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário) de 1º de janeiro a 31 

de dezembro de 1989. Embora a cidade de Palmas tenha sido fundada no dia 20 de maio de 

1989, o seu município só foi instalado em 1 de janeiro 1990, contando, portanto, com 30 anos 

de fundação.  

A sede do município de Palmas se apresenta com altitude média de 260 m ao nível 

do mar. Encontra-se localizada entre as coordenadas 9º 50‟ 00” e 10º 30‟ 00” de latitude Sul e 

47º 45‟ 00” e 48º 30‟ 00” de longitude Oeste, confrontando-se com limites intermunicipais ao 

norte com Aparecida do Rio Negro, Novo Acordo, Lajeado e Miracema do Tocantins; ao sul, 

com Monte do Carmo e Porto Nacional; a leste, com Santa Tereza do Tocantins e Novo 

Acordo; e a oeste, com Porto Nacional e Miracema do Tocantins.  

Palmas possui uma área de 2.752 km² e conta com uma população de 228.332 

habitantes, sendo que 221.742 se encontram na zona urbana e 6.590 na zona rural, conforme 

censo IBGE (2010). Assim, verifica-se que 97,11% da população se localiza na zona urbana e 

apenas 2,89 %, na zona rural.    

No que se refere ao rendimento mensal familiar, considerando o censo do IBGE 

(2010), Palmas ocupa a 76ª posição em relação aos 5.565 municípios do Brasil, sendo que 75 

(1,35%) dos municípios estão em situação melhor, e 5.490 (98,65%) se encontram em 

situação igual ou pior. Em relação aos 139 outros municípios de Tocantins, Palmas ocupa a 

primeira posição.  
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Seu setor de serviços é o principal motor da economia, e o serviço público é o mais 

concentrado em proporção aos demais, enquanto o comércio se apresenta em segundo lugar e, 

na sequência, a atividade agropastoril e o cultivo da soja, cujas atividades ainda não são muito 

expressivas. A economia é, principalmente, formal e as microempresas são as mais comuns na 

cidade de Palmas, embora ela conte também com um setor industrial, o qual não possui 

grandes indústrias, apenas pequenas e médias. 

Segundo a Federação das Indústrias do Tocantins – FIETO (2016), em Palmas, 

concentram-se 40,15% das indústrias do ramo da Construção Civil e do Mobiliário. Na 

sequência, tem-se a Indústria Mecânica, Metalúrgica e de Material Elétrico com 27,77% e a 

Indústria da Alimentação com 9,90%. Os demais tipos de indústrias podem ser observados no 

Gráfico 1. 

 

Gráfico 1 – Distribuição dos tipos de indústrias no Estado do Tocantins 

 

Fonte: Federação das Indústrias do Tocantins – FIETO (2016). 

 

O clima típico da região de Palmas coincide com o do Cerrado, que é quente, 

semiúmido, com sazonalidade marcada por uma estação seca de inverno de maio a setembro. 

Os solos são geralmente pobres em nutrientes, profundos e muito antigos. 

Entre as instituições educacionais de ensino superior, Palmas conta com a 

Universidade Federal do Tocantins – UFT; Faculdade Católica do Tocantins; Faculdade Serra 

do Carmo; Fundação Universidade do Tocantins – UNITINS; Cetro Universitário Luterano de 
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Palmas – CEULP-ULBRA; Faculdade Objetivo – FAPAL; Instituto Tocantinense Presidente 

Antônio Carlos – ITPAC-Palmas, entre outras que oferecem ensino a distância. 

 Sobre a caracterização geográfica, o Estado do Tocantins se localiza na região Norte 

do Brasil e faz fronteira com Goiás (sul); Piauí (leste); Maranhão (norte, nordeste e leste); 

Bahia (leste e sudeste); Pará (oeste e noroeste); e Mato Grosso (oeste e sudoeste).  

Entre as 27 unidades federativas do Brasil, o Tocantins constitui-se como o mais 

novo Estado federado, haja vista que foi criado com aprovação da Constituição Federal de 

1988 e instalado em janeiro de 1989.  

Segundo reprocessamento dos valores das áreas territoriais realizados pelo IBGE em 

1º de julho de 2017, o qual levou em consideração a estrutura político-administrativa do 

Estado do Tocantins, este conta com uma área de 277.720,412 km², divididos em 139 

municípios e uma população, segundo Censo de 2010, de 1.383.445 habitantes. Apresenta 

uma densidade demográfica de apenas 4,98 (hab./km²). Em termos de extensão territorial, em 

relação aos outros estados da federação brasileira, o Estado do Tocantins ocupa a 10ª 

colocação.  

O Tocantins, enquanto Norte Goiano, também tem vivido um processo de 

urbanização bastante rápido e continua vivenciando desde sua separação em 1988. Assim, a 

urbanização enquanto Estado do Tocantins pode ser avaliado desde 1991, quando foi 

realizado o primeiro censo ao último realizado em 2010 pelo IBGE (Quadro 3).  

 

Quadro 3 – A Urbanização do Estado do Tocantins, de acordo censo IBGE de 1991 a 2010 

Censos 1991 2000 2010 

 

População 

Rural Urbana Rural Urbana Rural Urbana 

389.227 530.636 293.938 863.752 293.320 1.090.125 

Total Pop.  919.863 1.157.690 1.383.445 

Fonte: organizado pela autora a partir de dados do IBGE – censos de 1991, 2000 e 2010.  

  

Considerando o Censo de 1991 a 2010, nota-se que, no Estado do Tocantins, o 

processo de urbanização ocorreu de forma muito rápida comparando-se em relação às demais 

regiões brasileiras. De acordo Censo de 2010, o Estado conta com 1.090.125 e apenas 

293.320 na zona rural. 

Em termos populacionais, entre os sete estados que compõem a região Norte do País, 

segundo censo IBGE 2010, o Tocantins ocupa a quarta colocação com 1.383.445 habitantes. 
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Em primeiro lugar, está o Estado Pará (7.581.051), em segundo, o Amazonas (3.483.985), em 

terceiro, Rondônia (1.562.549), em quinto, Acre (733.559), em sexto, o Amapá (669.526) e, 

em sétimo, Roraima (450.479). 

Além da cidade de Palmas, o Estado conta com outras cidades importantes, como: 

Araguaína (150.484 habitantes), Gurupi (76.755), Porto Nacional (49.146), Araguatins 

(31.329), Colinas (30.838), Guaraí (23.200), Tocantinópolis (22.619), Formoso do Araguaia 

(18.427), os quais, juntos, representam quase 30% da população do Estado. 

Tocantins, por ser situado no sudeste da Amazônia Legal, possui uma vegetação que 

pode ser caracterizada como área de transição entre a Floresta Amazônica e o Cerrado, sendo 

que o bioma Cerrado ocupa 87% de toda a sua área. As demais se encontram distribuídas nas 

frações de Floresta Estacional e Decidual ao norte, centro-oeste e sudeste do Estado; Floresta 

Estacional Decidual, em áreas de altitudes ao sul e sudeste; Floresta Ombrófila Aberta ao 

noroeste e a Floresta Ombrófila Densa, na área de transição entre o Cerrado e a Floresta na 

região noroeste do Estado.  

O relevo tocantinense, em sua maior parte, é formado por planícies. No entanto, ao 

sul e ao noroeste do Estado, encontram-se planaltos e, no centro, planícies. Em relação à 

altitude, a maior parte do Estado não ultrapassa os 500 m em relação ao nível do mar. Seu 

ponto mais elevado está localizado na Serra das Traíras, a 1.340 m.  

O clima da região tocantinense é determinado pelos diferentes tipos de incidência do 

solo, tipo de relevo e vegetação nele encontrados. Assim, o clima predominante na região é o 

tropical quente e úmido, de maneira que as temperaturas variam de acordo com o tipo de 

vegetação apresentada e com as incidências dos raios solares. Elas variam entre 22 e 23 graus 

Celsius ao sul e ao norte e entre 26 a 27 graus, ao centro. 

Diante do cenário nacional, o Tocantins destaca-se pelo seu grande potencial das 

riquezas de seus recursos naturais, principalmente em relação ao seu potencial hídrico. Todo 

território tocantinense encontra-se inserido na Região Hidrográfica Tocantins-Araguaia, 

considerada, atualmente, como a maior bacia hidrográfica brasileira, a qual ocupa 967.059 

km
2
.  

Por apresentar um cenário exuberante, tanto em termos de turismo, quanto em 

relação à fauna e à flora, o Tocantins possui reservas ambientais, tanto no âmbito estadual 

quanto no âmbito federal. Atualmente, a região tem passado por um processo dinâmico de 

desenvolvimento socioeconômico, muito diferente do tempo de sua criação, como aquele que 

jamais foi visto em sua história. Conforme Secretaria do Planejamento e Meio Ambiente, da 

Agricultura e de Desenvolvimento e Infraestrutura (2016), esse processo deverá intensificar-
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se a partir das próximas décadas em razão das ações e dos investimentos a nível nacional e 

internacional, ora disponibilizados para o desenvolvimento dos múltiplos recursos hídricos, 

principalmente com hidroeletricidade, agricultura irrigada, piscicultura, pecuária, turismo, 

lazer e transporte hidroviário, atividades que se encontram em expansão no território 

tocantinense. 

No que tange à economia do Tocantins, segundo dados da FIETO (2016), o Estado 

conta com aproximadamente 2.600 indústrias instaladas nos 139 municípios, promovendo a 

inserção de 44.245 trabalhadores formais na indústria. Também, conforme informações da 

FIETO (2016), os segmentos das indústrias do Tocantins se encontram distribuídas, de acordo 

Gráfico 2. 

 

Gráfico 2 – Distribuição dos segmentos das indústrias do Tocantins 

 

Fonte: Federação das Indústrias do Tocantins – FIETO (2016). 

 

Quanto à economia, o Tocantins contribui para o PIB do Brasil em apenas 5% do 

total produzido (IBGE, 2010). Sua economia encontra-se baseada na prestação de serviços, 

girando em torno de 55% do Produto Interno Bruto do Estado (PIB). Em segundo lugar, 

encontra-se a indústria com 24% do PIB e, em terceiro, a agricultura, com 21%. Essa situação 

vem se modificando paulatinamente, mediante o alto desenvolvimento da agricultura, 

principalmente com o avanço do cultivo da soja na região e a implantação pelo Governo 

Federal do programa denominado de MATOPIBA
1
 (resultado do acrônimo formado com as 

                                                           
1  MATOPIBA ou MAPITOBA – projeto designado como uma extensão geográfica que cobre parcialmente o 

bioma do Cerrado dos estados brasileiros do Maranhão (33%), do Tocantins (38%), do Piauí (11%) e da Bahia 

(18%), caracterizado pela expansão de uma fronteira agrícola baseada em tecnologias modernas de alta 

produtividade. 
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iniciais dos estados brasileiros do Maranhão, do Tocantins, do Piauí e da Bahia), apontado 

como uma nova fronteira agrícola do país. Esse território envolve 324.326 estabelecimentos 

agrícolas e ocupa uma área de 73.173.485 hectares (IBGE, 2006).  

Segundo o IBGE e considerando a média trienal (2006 a 2008) da produção agrícola 

municipal, seis produtos se destacaram: soja, bovinos, algodão herbáceo, milho, arroz e leite 

de vaca, que juntos somaram 75% do valor da produção agropecuária do MATOPIBA, cujas 

produções no Estado do Tocantins se concentram em Formoso do Araguaia (Projeto Rio 

Formoso), Miracema do Tocantins, Araguaína e Dianópolis. Destaca-se também a produção 

de oito componentes subsetoriais: animais de grande, médio e pequeno porte, lavoura 

permanente e temporária, horticultura, silvicultura e extração vegetal, produzidos nas regiões 

tocantinenses do Jalapão, Dianópolis, Porto Nacional e do Bico do Papagaio. 
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CAPÍTULO 1 - PROCESSO DE INSTITUIÇÃO E EFETIVAÇÃO DA REGIÃO 

METROPOLITANA DE PALMAS -TO  

 

Após definição da pesquisa sobre a RMP e de uma intensa revisão da literatura, 

buscou-se avaliar o Art. 25 da Constituição Federal de 1988, tão logo se constatou que a 

União repassa aos estados federados o poder de instituir suas “Regiões Metropolitanas, 

aglomerações urbanas e microrregiões, para integrar a organização, o planejamento e a 

execução de funções públicas de interesse comum” (BRASIL, 1988). Em outros termos, o 

artigo constitucional deixa a cargo de cada Unidade Federativa a criação de suas próprias 

regiões metropolitanas, verificando-se, assim, que a RMP foi instituída com base nesse artigo. 

Portanto, a sua institucionalização tem amparo legal, pois sua criação está juridicamente 

assegurada na CF.  

Logo identificada sua constitucionalidade, buscou-se compreender o processo a 

partir de um arcabouço teórico, uma vez que, de direito, ela existe. Verificou-se a necessidade 

de analisar se de fato sua configuração apresentava caráter metropolitano, bem como se 

encontrava na época em consonância com a Lei Federal n. 13.089, de 12 de janeiro de 2015, 

que institui o Estatuto da Metrópole, o qual estabelece normas gerais para a instituição das 

Regiões Metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões. Para isso, inicialmente 

assegurou-se no Art. 2º do Estatuto de 2015, especialmente nos incisos I, V e VII, os quais 

trazem os conceitos de aglomeração urbana, metrópole e Região Metropolitana, e no 

Parágrafo Único, que indica análise dos critérios para a delimitação da região de influência de 

uma capital regional, previstos no inciso V do caput desse artigo, que consideram bens e 

serviços fornecidos pela cidade à região, abrangendo educação, saúde, trabalho, entre outros.  

Em seguida, procurou-se realizar uma visita à Assembleia Legislativa do Estado do 

Tocantins para conhecer o autor do Projeto de Lei e agendar uma reunião para apresentação 

do projeto de pesquisa a ser desenvolvido. Na apresentação, o deputado, autor inicial do 

Projeto de Lei de instituição da RMP, demonstrou interesse em contribuir com o 

desenvolvimento da pesquisa e, de imediato, nomeou o seu chefe de gabinete para dar suporte 

quanto ao acesso aos outros dois deputados que seriam entrevistados e aos demais 

departamentos na Assembleia. Na oportunidade, o deputado também repassou uma cópia do 

seu Projeto de Lei, enquanto primeiro autor, e informou que seu projeto fora substituído por 

outro do Governador do Estado, por julgá-lo possuidor do verdadeiro direito de realização 

dessa tarefa, e não dele, enquanto deputado. 



48 

 

Ao ser questionado se havia sido criada uma comissão para elaboração e efetivação 

da RMP, o senhor deputado I fez questão de frisar que havia participado de todas as reuniões 

e que tinha conhecimento das comissões e de todas as pessoas/órgãos envolvidos nas 

discussões, na elaboração e na efetivação. Desse modo, repassou uma cópia de convocação 

com a relação dos envolvidos. 

 Após a conversa com o Deputado I, procuraram-se os demais indivíduos em seus 

respectivos órgãos a fim de falar sobre o projeto e pedir apoio para desenvolvê-lo. Como 

todos se prontificaram, as entrevistas foram agendadas imediatamente. Apenas a entrevista 

com o ex-governador foi de difícil agendamento, devido à sua idade e a alguns problemas de 

saúde. Para isso, agendou-se uma visita em sua residência por meio do contato com sua 

Secretária Particular, a qual, após a exposição do assunto, prontificou-se a marcá-la dar o 

retorno.  

 Depois de quase três meses de tentativa, foi agendada e realizada a entrevista com 

senhor ex-governador. Como permitiu apenas vinte minutos e não autorizou gravações, as 

perguntas foram feitas todas de uma só vez pela pesquisadora. Com muita segurança e 

satisfação, relatou, desde o início, como se deu todo o processo. Como o prazo foi se 

esgotando e o entrevistado continuava a descrição, sua secretária particular lhe propôs que 

fizesse a leitura de seus registros a fim de que pudesse validar as perguntas e as respostas. 

Assim, foi repassada uma cópia para o registro de suas descrições. 

De todos os indivíduos entrevistados, apenas o responsável pelo Setor de Arquivo da 

Assembleia não havia feito parte das discussões, uma vez que fora contratado após todo o 

processo de criação da RMP. Assim foi repassado o questionário por escrito para que ele 

buscasse em seus arquivos e com outros membros do setor as respectivas respostas. Assim, 

logo após as pesquisas no departamento, as atas e os registros sobre as discussões da RMP, 

em 2013, foram lidas e as respostas às perguntas respondidas e transcritas em conjunto. 

Também, a fim de visualizar melhor o processo de votação do Projeto de Lei de 

Criação da RMP, foram disponibilizadas pelo arquivista da Assembleia Legislativa as Notas 

Taquigráficas (transcrição e registros dos discursos) das duas sessões ordinárias, realizadas 

para votação do Projeto Lei do dia 27 de dezembro de 2013. 

 Todas as perguntas foram pré-elaboradas e as entrevistas com perguntas semiabertas, 

conforme os objetivos e os seus respectivos públicos-alvo, realizadas em duas etapas. 

 Primeira etapa: objetivou-se conhecer os trâmites do processo, as discussões e 

como se deu a votação da Lei Complementar na Assembleia Legislativa. Para isso, 

foram realizadas entrevistas com três deputados, o ex-governador, um funcionário do 
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setor de comunicação e um funcionário do setor de arquivos da Assembleia 

Legislativa, totalizando seis entrevistados.  

 Segunda etapa: teve como objetivo avaliar o processo e os critérios adotados para 

institucionalização e efetivação da RMP. Nessa etapa, foram realizadas entrevistas 

com os sujeitos que se encontravam listados na convocação entregue pelo deputado I, 

autor inicial do projeto: três deputados, um Ex-Gestor, o qual se encontrava na época 

na condição de governador do Estado, um servidor do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística, um servidor da Secretaria Estadual de Planejamento e 

Orçamento do Estado (SEPLAN), um servidor da Secretaria Estadual de 

Infraestrutura, Habitação e Serviços Públicos (SEINF) e um servidor da Secretaria 

Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação de Palmas (SEDUH). Para isso, 

foram estruturadas e aplicadas oito perguntas semiabertas. A gravação das entrevistas 

foi autorizada, com exceção a do ex-governador, como explicitado anteriormente. Na 

sequência, as falas foram transcritas na íntegra. A fim de facilitar a análise e a 

descrição dos registros, foram sintetizadas e apresentadas em quadro apenas as 

respostas condizentes com as perguntas.  

Para este capítulo, foi realizada a seguinte pergunta: como e de que forma foi 

instituída e efetivada a RMP?  

Também, com intuito de melhor visualizar as falas em Nota Taquigráfica e realizar 

sua análise, utilizou-se o software denominado de Interface de R pour les Analyses 

Multidimensionnelles de Textes et de Questionnaires - IRAMUTEQ
2
, cujo foco tutorial 

“permite diferentes tipos de análises estatísticas sobre os corpus textuais3,  e sobre tabelas 

de indivíduos por palavras”. O IRAMUTEQ possibilita “análises estatísticas textuais 

clássicas; pesquisa de especificidades de grupos; classificação hierárquica descendente; 

nuvem de palavras
4
 e de análises de similitude

5
” (CAMARGO; JUSTO, 2013, p. 1). 

                                                           
2 Camargo e Justo (2013, p. 8) afirmam que “O IRAMUTEQ é um software gratuito, com fonte aberta, desenvolvido por 

Pierre Ratinaud (Lahlou, 2012; Ratinaud & Marchand, 2012) e licenciado por GNU GPL (v2), que permite fazer análises 

estatísticas sobre corpus textuais e sobre tabelas indivíduos/palavras. Ele ancora-se no software (www.r-project.org) e na 

linguagem Python (www.python.org)”. 
3
 Segundo Camargo e Justo (2013), corpus textuais consiste num tipo específico de análise de dados de material 

verbal transcrito, como: textos originalmente escritos, entrevistas, documentos, redações etc., fontes usadas 

tradicionalmente em Ciências Humanas e Sociais. 
4
 Conforme Camargo e Justo (2013), nuvem de palavras consiste em agrupar e organizar graficamente em função 

de sua frequência e identifica as palavras-chave de um corpus.  
5
 Para Camargo e Justo (2013), a análise de similitude possibilita identificar as coerências entre as palavras e a 

conectividade entre elas, distinguindo também as partes comuns e as especificidades em função das variáveis 

ilustrativas (descritivas) identificadas na análise.  
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Assim, para análises do corpus textual, os gráficos foram construídos a partir da 

análise de nuvens de palavras e similitude de palavras presentes no texto.  

Mesmo que tenham sido autorizadas as gravações, com exceção do ex-governador, 

no sentido de não expor os nomes dos sujeitos envolvidos na pesquisa, utilizaram-se 

pseudônimos, tanto na coleta e na transcrição dos dados, quanto na análise, na discussão e na 

conclusão dos resultados. Foram utilizados os pseudônimos conforme descritos no Quadro 4. 

 

Quadro 4 – Pseudônimo dos entrevistados utilizados na primeira e segunda etapa da pesquisa 

Fases da 

entrevista 

Entrevistados Pseudônimos 

 

Fase 1  

 

3 deputados estaduais 

Deputado I 

Deputado II 

Deputado III 

1 ex-governador do Estado Ex-Gestor 

1 funcionário - setor de comunicação - SECON  Servidor – SECON 

1 funcionário - arquivista da ALTO Arquivista  

 

 

 

Fase II 

 

3 deputados estaduais (idem da fase 1) 

Deputado I 

Deputado II 

Deputado III 

Ex-governador do Estado Ex-Gestor 

1 servidor do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) Servidor – IBGE 

1 servidor da Secretaria Estadual de Planejamento e Orçamento do 

Estado (SEPLAN) 

Servidor – SEPLAN 

1 servidor da Secretaria Estadual de Infraestrutura, Habitação e 

Serviços Públicos (SEINF) 

Servidor - SEINF 

1 servidor da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e 

Habitação de Palmas (SEDUH) 

Servidor – SEDUH 

 

Obs.: Os sobrenomes dos deputados estaduais foram utilizados para as descrições de suas falas registradas em 

Nota Taquigráfica das sessões realizadas para votação do projeto lei. 

Fonte: elaborado pela autora (2019). 

 

1.1 Os trâmites do processo na Assembleia Legislativa do Tocantins 

 

Segundo o arquivista da Assembleia Legislativa do Tocantins, de acordo com as 

normas da instituição, todos os processos, após registro em protocolo, deveriam ser 

encaminhados ao setor das comissões para que fossem montadas as comissões, a fim de se 

realizar os estudos, as discussões e os pareceres, conforme previsto na legislação acerca dos 

trâmites na Casa. Assim, o arquivista registra que a tramitação do processo teve uma 

configuração atípica, uma vez que não foi constituída a comissão para discuti-lo, votar e 

proceder com o parecer, como de praxe ao protocolo usado em outros processos da casa. 

Do setor de protocolo, após receber o registro de n. 01/2013, o processo de autoria do 

Deputado I (autor inicial do projeto) foi encaminhado, em 11 de setembro de 2013, à 
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Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJ). Foi indicado como relator do processo o 

Senhor Deputado II, que, logo em seguida, repassou ao Procurador Geral para ser avaliado e 

dar o parecer. Assim, após a análise, alegou-se vício de iniciativa por não possuir elementos 

legais para ser proposto na forma de Lei na Assembleia, haja vista que seria de competência 

do governador do Estado, por isso o Procurador-Geral solicitou o arquivamento. 

Em 8 de outubro de 2013, o então Ex-Gestor deu entrada ao protocolo da Assembleia 

Legislativa em outro Projeto de Lei Complementar (PLC), registrado com o n. 06/2013, 

solicitando aprovação. O objetivo era instituir a Região Metropolitana de Palmas.  

Nesse ínterim, também foi nomeado pela CCJ, como relator do processo, o Deputado 

III, o qual determinou, por meio de parecer, que o Projeto de Lei n. 01/2013, de autoria do 

Deputado I fosse apensado ao 06/2013, de autoria do ex-governador, ficando o Deputado I 

como autor e o Ex-Gestor como coautor. 

O projeto foi encaminhado à Procuradoria Geral da Assembleia, a qual recusou o 

parecer da CCJ, alegando que o PLC 01/2013, pela existência de vício de iniciativa, impedia-

o de tramitar e, portanto, deveria ser arquivado. Contudo, no dia 27 de dezembro de 2013, em 

sessão extraordinária já convocada, o Senhor Deputado, na condição de Presidente da 

Assembleia Legislativa, a pedido do Ex-Gestor, evocou o processo (pediu desarquivamento) 

e, por meio do Art. 180 do Regimento Interno, solicitou a inclusão do PLC 06/2013, em 

regime de urgência, na Ordem do Dia da Sessão Extraordinária, para ser discutido e votado. 

Segundo o Regimento Interno da Assembleia, em seu Art. 180, Capítulo II, todos os 

Projetos de Iniciativa do Governo do Estado com solicitação de urgência devem ter um trato 

especial em termos de prioridade, necessitando ser inserido na ordem do dia da sessão 

extraordinária. 

Conforme Senhor Cardoso (2013, p. 13), “entendi, como Presidente da Casa ser uma 

matéria importante para o desenvolvimento do Estado, e evoquei a matéria dentro do 

regimento”. Assim, o Presidente da Assembleia acatou o pedido em regime de urgência e 

colocou o Projeto em votação.  Nessa sessão extraordinária, realizada no dia 27/12/2017, o 

chefe do CCL explicou que PLC 06/2013 do Ex-Gestor, quando foi avocado pelo presidente 

da Assembleia Legislativa, encontrava-se anexado, no entanto havia sido retirado pela 

existência de vício de iniciativa e, que na ordem do dia, seria votado, apenas o processo de n. 

006/2013 do Ex-Gestor, cujo processo referia-se ao n. 531/2013.  

De acordo com o Regimento Interno da Casa, os projetos de lei devem ser votados 

em dois turnos, ou seja, em duas sessões, uma para análise e discussão dos autos e outra para 
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votação. A sessão para análise e discussão foi realizada no dia 27/12/2013, no turno da 

manhã, e a de votação, no período da tarde. 

Em relação ao trâmite do processo na Assembleia solicitando aprovação da RMP, 

embora tenha havido alguns contratempos, principalmente em relação à criação da comissão 

para discussão, análise e parecer, bem como ao fato de o presidente evocar o processo e trocar 

as autorias e a votação, em regime de urgência, identifica-se que as normas de ordenamento 

jurídico-urbanístico – que remontam do Direito Romano – ainda não são exercitadas, 

especialmente quando se trata da organização territorial do espaço urbano nos estados 

(ALVES, 2016). 

Alves (2016) justifica que a atual CF de 1988, com a disposição conferida no § 3º de 

seu Art. 25, no Título III, da Organização do Estado, Capítulo III, dos Estados Federados, fez 

com que se estabelecesse uma nova e expressiva dimensão de nosso federalismo de 

integração. Com isso, as regiões metropolitanas passaram a ter um novo estatuto jurídico-

constitucional, muito diferente do tratamento tradicional, quanto à caracterização e à 

distribuição de competências entre o Estado e os municípios integrantes das regiões 

estabelecidas mediante Lei Complementar. 

O autor complementa que “o referido dispositivo constitucional impõe, segundo 

hermenêutica crítica, uma determinação normativa em que se recorta, a partir das 

competências estaduais e municipais tradicionais, uma nova modalidade de atribuição de 

poderes administrativos” (ALVES, 2016, p. 1). Novos mecanismos jurídicos foram 

elaborados e aprovados no sentido de enfrentar os problemas dela decorrentes, principalmente 

em relação ao quadro de competências que diz respeito às responsabilidades normativas e 

executivas desses entes político-administrativos que integram a República Federativa. Nesse 

sentido, Alves (2016, p. 1) afirma que “A repartição de competências no Estado Federal 

Brasileiro está referida à amplitude dos interesses públicos a serem atendidos, sem, entretanto, 

deixar de consignar, atualmente de forma marcante, o relacionamento orgânico-complementar 

entre esses interesses”. 

No Brasil, as competências passam a não mais ser respeitadas, predominando o 

interesse enquanto bem maior. Em muitos casos, não se nota a predominância do interesse, 

pois não há evidências, em outras, o que se prevalece são as dinâmicas socioeconômicas. 

Segundo Alves (2016, p. 1), é necessário considerar que 

A Constituição Federal adotou um sistema de distribuição de competências que não 

tolera espaços vazios de responsabilidade, de modo que não se pode deixar de 

atribuir a qualquer um dos níveis de governo a responsabilidade pela solução de 

qualquer matéria de interesse coletivo. 
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No que se refere à disposição constitucional quanto à natureza organizacional dos 

estados de instituírem suas próprias regiões metropolitanas, deve haver caráter administrativo 

e não político, uma vez que as normas jurídicas que permeiam suas institucionalizações estão 

acordadas, tendo em vista as funções públicas de interesse comum. Nesse sentido, Alves 

(2016) afirma que essas normas devem ser oriundas das Assembleias Legislativas do Estado, 

a partir do exercício de suas competências comuns e concorrentes, cabendo aos municípios 

integrantes o poder, no que couber, de suplementá-las, conforme prescrição na Constituição 

Estadual. 

 

1.2 Das discussões e da votação da RMP na Assembleia Legislativa do Tocantins 

conforme transcrição das Notas Taquigráficas 

 

 Conforme Nota Taquigráfica (2013), ao abrir a sessão extraordinária na manhã do 

dia 27/12/2013, data agendada para discutir a instituição da Região Metropolitana de Palmas, 

referente ao Projeto de Lei de n. 06/2013 (processo n. 531/2013) de autoria do senhor ex-

governador, o Senhor Presidente da Casa Cardoso (2013), após a leitura do projeto, ao invés 

de colocá-lo em pauta para discussão, abriu-se para votação. Diante dessa atitude, o Deputado 

Lellis (2013) logo se manifestou que, antes da votação, teriam o direito de discuti-lo primeiro, 

“nós apenas queríamos o rito oficial da Casa, nós apenas queríamos discuti-lo com os pares, 

só isso” (LELLIS, 2013, p. 10-11). 

Logo após manifestação de todos os deputados, conforme Nota Taquigráfica, o 

Senhor Presidente Cardoso (2013) abriu a pauta para discussões do PL e foi bastante 

questionado pelo pedido de urgência de votação, pela falta de debate, de diálogo, 

entendimento.  

Alguns deputados expuseram, em seus discursos, que a Região Metropolitana era 

uma das melhores que existe; que entendiam o benefício que ela poderia trazer; que a criação 

da Região poderia tirar as prefeituras das dificuldades financeiras, uns já justificavam a sua 

importância e a necessidade de criá-la, outros questionavam a necessidade de ser discutida 

melhor na sessão e também com os representantes dos municípios e com a comunidade em 

geral. Ainda houve quem questionasse o porquê da pressa de aprovação e se realmente os 

municípios tinham interesse em participar da RM (NOTA TAQUIGRÁFICA, 2013). 

Nos discursos ora registrados nas Notas Taquigráficas, o deputado Lelis (2013, p. 12) 

fez os seguintes questionamentos: 
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Como vamos votar uma matéria sem conhecê-la? Eu pergunto aos Deputados do 

Governo: como é que V. Exas. vão votar uma matéria que não conhecem? Não 

conhecem! Eu quero perguntar a qualquer um sobre qualquer artigo dessa lei agora e 

quero ver alguém de V. Exas. responder. Só saberá o Deputado Barbosa. Nem os 

deputados do Governo, nem os Deputados de Oposição conhecem a matéria, por 

uma razão simples, ela não foi discutida; em momento algum ela foi discutida, 

ninguém conhece a matéria.  

 

Nessa mesma perspectiva, o deputado Bucar (2013, p. 9) também questionou a 

matéria dizendo  

Não tenho desejo de votar contra esta matéria, eu tenho o desejo de que esta matéria 

seja aprovada, mas de que ela não fosse fruto de um atropelamento da maneira que 

foi. Eu lamento profundamente que isso aconteça dessa forma. O meu 

posicionamento na bancada não permite que eu concorde com tudo que vem de 

todas as maneiras. 

 

O deputado Barbosa (2013, p. 13) rebateu, conforme registros das Notas 

Taquigráficas:  

[...] no dia 3 de setembro desse ano, nós apresentamos uma matéria semelhante a 

essa que está na pauta da Ordem do Dia, de autoria do Governo, que veio a pauta só 

no mês de outubro, e me causa tristeza ver como uma matéria dessa importância não 

pode passar por uma discussão nem na Casa e nem nos municípios, até porque, Sr. 

Presidente, uma matéria dessa envergadura, precisa ser discutida, porque não é uma 

matéria envolvendo só a parte do Estado, envolve os municípios.  

 

 O deputado Barbosa (2013) complementou dizendo que ele e mais alguns 

deputados, representantes das cidades de Miranorte, Silvanópolis, Aparecida do Rio Negro e 

Porto Nacional, tiveram o cuidado de discutir e tirar as dúvidas em relação ao projeto. 

Enfatizou que, nas reuniões juntamente aos prefeitos e vereadores, todos os artigos e itens 

contidos no projeto foram discutidos. Tudo que eram sugestões foi transformado em emendas. 

Ressaltou ainda que não tinha intenção de votar contra o projeto, “mas que ele não fosse fruto 

de um atropelamento da maneira que foi. Eu lamento profundamente que isso aconteça dessa 

forma” (BARBOSA, 2013, p.13). 

Ainda Barbosa (2013, p. 13) relatou que  

Oficiei a todos os prefeitos da região central do Estado, aos presidentes de Câmaras, 

encaminhei uma cópia do projeto a todos eles e no ofício disse: apreciem o projeto, 

o projeto parece ser muito bom, mas o apreciem e, se houver sugestões, se houver 

preocupações, haverá o momento adequado para a discussão, na comissão de mérito, 

a Comissão de Administração, Trabalho, Defesa do Consumidor, Transportes, 

Desenvolvimento Urbano e Serviço Público, e todos já estão convidados 

previamente para virem até aqui fazer a discussão, tragam as suas sugestões.  

 

 Barbosa (2013, p. 13) também destacou o Art. 25 da CF a fim de justificar a criação 

da RMP: “Fica o Poder Executivo autorizado a criar, mediante lei complementar, entidade 

autárquica de caráter territorial, com o fim de integrar a organização, o planejamento e a 

execução das funções públicas de interesse comum”. E acrescentou: 
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Eu não estou criando, nós estamos autorizando, esta Casa está autorizando o Poder 

Executivo a criar. E só para deixar claro para esta Casa, esta matéria não é 

inconstitucional, mas, se existe um desejo do Governo de ser o autor desse projeto, 

nós o votaremos. Eu não quero é prejudicar municípios importantes. Eu não quero 

de nenhuma natureza prejudicar uma prestação de serviços de uso comum dessa 

região inteira. Então, eu vou votar a favor da matéria (BARBOSA, 2013, p. 13). 
 

Já o senhor deputado Bucar (2013, p. 9) defendeu a legalidade da matéria avocada, 

que estava amparada no Art. 180 no Regimento Interno da Casa, também no Capítulo II, que 

se refere:   

Dos Projetos de Iniciativa do Governo do Estado com Solicitação de Urgência, que é 

o caso da proposta para criar a Região Metropolitana que vai organizar para crescer, 

para desenvolver, para gerar emprego, para que os municípios possam ter mais 

condições financeiras para solucionar os seus problemas. E o Governador, com toda 

boa intenção, já marcou viagem para buscar dinheiro para implantar este projeto tão 

debatido pelo Deputado Barbosa que inclusive percorreu vários municípios, várias 

câmaras municipais, debatendo sobre a importância deste projeto [...] que vai ajudar 

o Estado do Tocantins a desenvolver e a crescer.  

 

Complementando os registros das Notas Taquigráficas, devido à recomendação de 

urgência, o PLC 06/2013 não passou por comissão alguma para ser estudado, discutido e 

emitido parecer, conforme determina o regulamento da casa. Dessa forma, as duas sessões de 

votação do dia 27 de dezembro de 2013 instituíram a Região Metropolitana de Palmas – 

Metropalmas, referente ao Projeto de Lei n. 06/2013 de autoria do governador do Estado, que 

foi aprovado considerando a ordem do dia. Na reunião da 37ª sessão extraordinária de n. 

2013/2015, realizada na mesma data, no primeiro turno, de 21 parlamentares presentes, com 

quórum de maioria absoluta, 15 votaram sim, 2 não e 4 se abstiveram de votar. E, na 38ª 

sessão extraordinária do segundo turno, de 18 parlamentares presentes, 14 votaram sim, 2 não 

e 2 se abstiveram de votar. Em 30 de dezembro de 2013, foi sancionado pelo então 

Governador o Projeto de Lei Complementar de sua autoria, ficando assim instituída a RMP.  

Para melhor visualizar as discussões ora descritas, utilizando-se o software 

IRAMUTEQ, foi construída a Figura 3 com as nuvens de palavras, edificada a partir do 

agrupamento de palavras organizadas graficamente, tendo em vista verificar a frequência 

identificada no grupo. Todos os registros têm como referência a Nota Taquigráfica, que 

apresenta os discursos ou as fala dos deputados na votação do Projeto de Lei que criou a 

RMP.  
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Figura 3 – Nuvem de palavras das falas dos deputados em registros Nota Taquigráfica da 

AL-TO na aprovação do Projeto de Lei que criou a RMP  

 
Fonte: elaborada a partir da Nota Taquigráfica da Assembleia Legislativa do TO do dia 27/12/2013 

  

A Figura 4 apresenta a frequência das palavras-chave contidas nas frases dos 

deputados. 

 

Figura 4 – Frequência das palavras-chave das falas dos deputados em Nota Taquigráfica 

 

Fonte: elaborada a partir da Nota Taquigráfica da Assembleia Legislativa do TO do dia 27/12/2013 
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Avaliando a frequência das palavras-chave contidas em frases dos deputados, em 

Nota Taquigráfica, nas discussões e na aprovação do Projeto de Lei que instituiu a RMP, 

apresentadas nas Figuras 3 e 4, foram encontradas: 53 ocorrências para palavra matéria; 50 

projeto de lei; 42 Região Metropolitana; 36 porque essa pressa de votação do 

governo/governador; 32 ordem do dia; 21 discussão com os municípios; 23 obediência do 

regimento da casa; 21 falta de discussão com parlamentares; 18 parecer da procuradoria; 12 

votação do projeto; e as demais ficaram entorno de 11 a 1 a frequência das falas.  

A fim de identificar as coerências entre as palavras e as conectividades entre elas em 

frases dos discursos expostos, bem como as especificidades em funções das variáveis 

descritas em Nota Taquigráfica na discussão e na votação do projeto de Lei que criou a RMP, 

apresenta-se uma árvore de similitude dos discursos dos deputados construída por meio do 

software IRAMUTEQ (Figura 5). 

 
Figura 5 – Árvore de similitude dos discursos dos deputados 

 

Fonte: dados da pesquisa IRAMUTEQ (2013) 
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Analisando todas as falas dos deputados usadas nas discussões e na votação do 

Projeto de Lei que criou a RMP, registradas em Nota Taquigráfica e apresentadas por meio 

das Figuras 3, 4 e 5, as palavras que mais se destacaram em termos de conexões em relação 

aos discursos dos deputados em ordem decrescente foram: matéria, projeto, Região 

Metropolitana, porque, regimento, procuradoria, votação, parecer, parlamentar, governo, 

municípios, comissão e discussão.  

Nota-se que houve por parte dos deputados muitos questionamentos sobre a votação 

da matéria, que diz respeito à criação da Região Metropolitana. Muitos perguntaram o porquê 

de votarem a matéria às pressas, sem conhecê-la, sem discutirem com os parlamentares antes 

da votação, com os prefeitos dos municípios, assim como o porquê de toda pressa da votação 

do projeto. Entre os parlamentares, houve até quem interpretasse que as formas de votação 

lhes causaram tristeza por ser uma matéria de grande envergadura e de grande importância e 

não passasse por uma discussão na casa de leis e com os municípios, uma vez que não 

envolvia só o Estado, mas também todos os municípios.  

Houve também quem defendesse a criação da RMP, haja vista que está assegurada 

na Constituição Federal, no Art. 25, § 3º, o qual dá o direito ao poder Executivo criar a Região 

Metropolitana, mediante aprovação da lei complementar, “enquanto entidade autárquica de 

caráter territorial, com o fim de integrar a organização, o planejamento e a execução das 

funções públicas de interesse comum”. Houve ainda quem questionasse a constitucionalidade 

da matéria, assim como alegasse que não queria de nenhuma maneira prejudicar uma 

prestação de serviços de uso comum dessa região inteira.  

Também houve quem defendesse a proposta de criação uma vez que, ao criar a RM, 

organizaria, desenvolveria a região, geraria emprego e os municípios teriam mais condições 

financeiras para solucionar seus problemas. Enquanto outros questionaram a necessidade de 

mais debates e discussões com todos os municípios. Em todas as discussões, em nenhum 

momento, apresentaram entendimentos de como deveria ser formada uma Região 

Metropolitana, da necessidade de formar uma comissão para desenvolver estudos, no sentido 

comprovarem a existência de uma Região Metropolitana em Palmas-TO, enfim do seu caráter 

metropolitano.  

Assim, de acordo as Figuras 3, 4 e 5, as palavras que se destacam reafirmam as falas 

ora registradas nas discussões do Projeto de Lei do Governo que aprovou a criação da Região 

Metropolitana principalmente em relação: a) ao projeto que não passou pela procuradoria para 

parecer, antes de ser encaminhado para aprovação dos parlamentares; b) devido à urgência de 

votação, não foi discutido com todos os prefeitos municipais, como deveria; c) o projeto não 
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foi discutido entre os deputados, fato que causou tristeza entre os parlamentares; d) também 

não passou por comissão alguma para ser estudado, discutido e emitido parecer, conforme 

determina o regulamento da casa antes de ir para Assembleia. 

Após analisar as falas registradas em Nota Taquigráfica, verifica-se que as palavras 

têm força de expressão, principalmente quando agrupadas, destacadas e avaliadas, a partir de 

uma análise textual. Dessarte, numa perspectiva analítica dialética, quando são analisadas as 

ações políticas edificadas em um território e especialmente as vivenciadas em Palmas, é 

possível recordar os conceitos de Brito (2002, p. 12) sobre o território quando afirma que é 

uma fração do espaço, na qual “determinados agentes sociais se relacionam com o intuito de 

reproduzi-lo segundo seus próprios interesses (condição que manifesta o uso do território), 

mediante consensos estabelecidos tácita e/ou formalmente”.   

Embora não defina, como via de regra, as ações políticas de poder, nem tão pouco 

como uma coalizão de forças de interesse comum, explícito e pré-planejado poderão aparecer 

como primeiros sinais de configuração no território, como um tipo de mercadoria, dominada 

pela força do poder, a partir das formas de processos de gestão, mediados pelas relações 

políticas com os agentes sociais, tendo em vista a reprodução de interesses de ambas as partes.    

Também, quando analisados os dois Projetos de Lei Complementar n. 01/2013, de 

autoria de Deputado I, e n. 06/2013, de autoria do então governador Ex-Gestor, verifica-se 

que há poucas divergências, apresentadas de forma mais visíveis:  

 na forma dos dizeres, da descrição e da organização da PLC n. 01/2013 para PCL n. 

06/2013;  

 na distribuição dos municípios que contemplam a Região Metropolitana, em que foi 

excluído um grande número e incluídos outros, visíveis enquanto méritos políticos; 

 na organização dos textos, sendo que a n. 01/2013 apresenta um formato técnico, 

justificando a criação, sua importância, algumas referências teóricas, métodos e 

objetivos, enquanto a n. 06/2013 apresenta um formato mais jurídico;  

 o Projeto de Lei n. 01/2013 apresenta uma justificava de criação mais sucinta, contudo 

contempla mais artigos. Também demonstra conclamar seus pares para aprovação do 

Projeto de Lei n. 06/2013, o qual apresenta um projeto mais compacto, com menos 

artigos.   

Considerando as descrições do Deputado I (2013), é possível verificar que a 

iniciativa de criação da RMP partiu dele e que o projeto foi rejeitado nas comissões por vício 

de iniciativa, “porém logo em seguida o Ex-Gestor encaminhou o projeto praticamente na 
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íntegra para a Assembleia analisar”. Ainda, avaliando os depoimentos do referido deputado, 

“o projeto nasceu de estudos, pesquisas em outras regiões metropolitanas, além de várias 

reuniões com os prefeitos dos municípios contemplados”. Segundo ele, o interesse pela 

criação da região surgiu de uma “possibilidade viável de valorização do serviço público em 

prol dos seus municípios, vislumbrando a interligação das regiões afins, principalmente na 

busca de recursos para as áreas de educação, saúde e transporte para os municípios 

envolvidos” (DEPUTADO I, 2013).     

Já para o Ex-Gestor (2013), o interesse de criar RMP estava pautado em promover 

um planejamento regional, tendo em vista o desenvolvimento socioeconômico e a melhoria da 

qualidade de vida da população, uma vez que “o projeto, se implantado, promoveria a 

cooperação entre os três níveis de governo, com o máximo aproveitamento de recursos”. Fez 

questão de ressaltar que, em janeiro de 2014, foi criada uma comissão para elaborar o 

Regimento Interno da RMP.  

Porém, conforme descrições do coordenador do setor de comissões, o ano seguinte 

da aprovação da Lei, em 2014, seria um ano político/eleitoral, uma vez que ocorreriam 

eleições para governadores, senadores, deputados estaduais e federais e, que mais 

especificamente no segundo semestre, iniciariam as campanhas eleitorais, o que de certa 

forma justificava a urgência da aprovação da Lei Complementar n. 06/2013. Referendou-se 

que o mandato do então governador teria iniciado em 1º de janeiro de 2011 e cogitava-se sua 

renúncia em 2014, para provavelmente candidatar-se a algum cargo nas próximas eleições. 

Todavia, com sua renúncia e de seu vice em abril 2014, o presidente da Assembleia 

Legislativa assumiu o cargo como governador interino do Tocantins.  

Assim, identifica-se que, quando se trata de um território mediado pelas relações de 

poder político com diferentes agentes sociais, há um fenômeno intrínseco das relações sociais, 

sem violência, vinculado à disciplina e à livre adesão dos atores sociais. Dessa maneira, o 

poder necessita da legitimidade dos agentes, de uma permissão para agir “em nome do 

consenso”, em nome da união. Assim, quando se diz que alguém está no poder, segundo 

explica Arendt (1994), na realidade se refere ao fato de que ele foi empossado por certo 

número de pessoas para agir em seu nome. O poder aqui referendado reside não na vontade 

individual, mas na vontade coletiva.  

Com isso, Arendt (1994) afirma que surge o seguinte questionamento: quem são os 

atores público-políticos indicados para gerir os espaços de poder em prol do bem comum? 

Que lutam a favor da melhoria dos espaços urbanos com igualdade de direitos e deveres? Que 

pensam no uso coletivo e não no individual? Que, independentemente de partidos políticos, 
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procuram planejar e estabelecer diretrizes gerais, pensando em proporcionar atendimento às 

necessidades básicas da população, que atualmente se encontra à mercê dos seus direitos?    

O autor reforça a necessidade de outras sustentabilidades que permeiam as decisões 

das políticas territoriais, uma vez que a garantia do sucesso de qualquer ação política está 

vinculada ao resultado da responsabilização dos que recebem o poder de gerir os espaços 

territoriais. A sociedade carece de justiça social, principalmente de benefícios que dão 

sustentabilidade nos espaços territoriais.  

Nesse sentido, Garson (2009) chama atenção da existência de uma grande inabilidade 

no trato político e institucional das regiões metropolitanas no país, que é provocada pelas 

falhas apresentadas na legislação, principalmente quando se consideram as disparidades 

territoriais encontradas na configuração e na gestão de uma Região Metropolitana. Por isso a 

avaliação de uma RM deve ir além de uma interpretação legal, pois se trata de um recorte 

político-espacial, o qual envolve uma cidade-mãe ou uma metrópole e diferentes municípios 

que requerem, além da sua institucionalização, uma organização para seu funcionamento. 

Referente às discussões políticas sobre a criação da RMP, apenas se viu interesse em 

discutir os artigos da Lei Complementar e de aprovar o Projeto de Lei Complementar. Não 

foram constatadas preocupações nas discussões, argumentações ou mesmo questionamentos 

quanto ao conceito jurídico de uma Região Metropolitana que pretendiam implantar, muito 

menos foram abordadas as direções estruturais e funcionais. No trato da direção estrutural, 

seriam as condições básicas e necessárias que determinam ou definem a existência de uma 

Região Metropolitana; assim como na direção funcional não empreenderam esforços para 

idealizar como na prática deveria ser a Região Metropolitana; e sobre as questões funcionais, 

no que dizem respeito às formas de gestão. 

Enfim, não atentaram que, para se instituir a Região, não basta apenas aprová-la, que 

há outros fatos que devem ser observados com relação à forma, à função, à estrutura e ao 

processo, principalmente, no trato de sua evolução histórica, socioeconômica e política no 

contexto de espacialização de uma região. Também não houve preocupações com os critérios 

que deveriam ser analisados para a institucionalização de uma Região Metropolitana, a fim de 

verificar seu caráter e sua real existência.  
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1.3 Processo e critérios de institucionalização da Região Metropolitana de Palmas, 

segundo entrevistados 

 

1.3.1 O processo de criação e por que foi criada a RMP 

 

Como explicitado anteriormente, a segunda etapa objetiva avaliar como se deu o 

processo e quais foram os critérios adotados para institucionalização e efetivação da RMP. 

Para isso, foram entrevistados três deputados, o Ex-Gestor, um servidor do IBGE, um da 

SEPLAN, um da SEINF, um da SEDUH. 

A primeira pergunta busca responder como se deu o processo de criação da RMP; e a 

segunda, por que foi criada a referida Região Metropolitana. Após transcrição, as falas são 

descritas no Quadro 5. 

 

Quadro 5 – Transcrição das falas dos entrevistados 

Pergunta 1: Como se deu o processo de criação da RMP?  

Pergunta 2: Por que foi criada? 

 

 

Deputado I 

“A partir de estudos, pesquisas de outras regiões já implantadas e de possibilidades reais de 

crescimento dos municípios da Região Metropolitana. Portanto, surgiu da iniciativa própria, 

enquanto legislador.” “Foi criada no sentido de valorizar os serviços públicos e propor uma 

melhoria da qualidade de vida para a população dos municípios e interligar as regiões afins. 

Sobretudo, da necessidade crescente de busca de recursos para o desenvolvimento da 

região.” “Também foi embasada na Constituição Federal, que prioriza aos Estados a criação 

da Região Metropolitana.” 

Deputado II “Deu-se por iniciativa do Governo e de todos os gestores dos municípios da RMP, assim foi 

criada com objetivo de proporcionar aos mesmos maior poder de organização das cidades e 

negociação de verbas para obras públicas e proporcionar o desenvolvimento da região. Todo 

seu processo de criação se encontra fundamentado na Constituição Federal.” 

Deputado III “Deu-se a partir de um Projeto de Lei Complementar – PLC apresentado por um 

parlamentar da Casa, no qual foi julgado pela Procuradoria da Geral interna, como vício de 

iniciativa, uma vez que se tratava de uma iniciativa do Governo do Estado, como determina 

a Constituição. Posteriormente, foi apresentado um novo PLC pelo Governador do Estado e 

aprovado pelos parlamentares com o propósito de elaborar um planejamento e buscar 

recursos para Palmas e municípios envolvidos. A RMP foi criada no sentido de propor a 

integração do planejamento, a organização e a execução das funções públicas de interesse 

comum.” 

Ex-Gestor “Por meio de um Projeto de Lei, enviado pelo Governo do Estado à Assembleia, o qual foi 

aprovado por unanimidade. Foi pensando em propor uma articulação dos três níveis de 

governo, melhor aproveitamento de recursos públicos, proporcionar o desenvolvimento 

socioeconômico da região e oferecer melhor qualidade de vida para população, além de 

proporcionar o desenvolvimento dos municípios da Região.”  

Servidor 

 IBGE 

 

“Surgiu da iniciativa de um deputado que posteriormente foi aprovada pela Assembleia 

Legislativa. Inicialmente fomos convidados a participar de algumas reuniões, que tinham 

como objetivo discutir os artigos de um Projeto de Lei de criação da RMP, que seria 

apresentado na Assembleia. Isso aconteceu mais ou menos em meados de outubro de 2013, 

também de outra reunião, realizada pelo governo tendo em vista sua implantação. Lembro 

que, nesta reunião, questionamos se foram feitos estudos para saber da existência de uma 

RM em Palmas, uma vez que todas as outras que foram criadas, após a CF/1988, foram 

feitos esses estudos. Inclusive, descrevemos os critérios que deveriam ser contemplados nos 
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estudos, pois o órgão trabalha a partir de análises desses critérios.” 

Servidor 

SEPLAN 

“Sim! A RMP foi instituída por meio da aprovação de uma Lei Complementar enviada pelo 

Governo à Assembleia. Inclusive, participamos de algumas reuniões realizadas em nível de 

Estado. Nestas foram discutidas questões que envolviam a seleção dos municípios que 

possivelmente fariam parte da RMP e da estruturação de um planejamento no sentido de 

angariar recursos. Depois da aprovação da Lei, estivemos participando de uma reunião com 

o Governador, o qual nos indicou como membro da mesma e apresentou a comissão 

responsável para implantá-la. Depois, participamos de mais algumas para elaborar o 

Regimento Interno da RMP – Metropalmas. Portanto, lembro que este tinha como principal 

foco a autonomia dos municípios.” 

Servidor 

SEINF 

“Foi criada a partir de Projeto de Lei do Governo do Estado, com o propósito de unir os 

municípios e buscar recursos para desenvolver a prestação de serviços como: educação, 

saúde, transporte etc., além da qualidade de vida dos habitantes dos municípios envolvidos.” 

Servidor 

SEDUH 

“Sabemos que ela foi criada em 2013 pelo governo do Estado, inclusive o Governador 

convocou o prefeito, na época, para uma reunião no sentido de discutir sua implantação, mas 

pelo fato do mesmo não concordar com a escolha dos municípios, achou por bem não 

participar. Como a meta agora é a revisão do Plano Diretor de Palmas, já foi cogitado 

reavaliar o projeto e verificar a possibilidade de implantá-lo.”  

Fonte: elaborado pela autora (2019) a partir de entrevistas realizadas em janeiro de 2018. 

 

De acordo com as respostas obtidas na primeira e na segunda pergunta, verifica-se 

que o processo de metropolização de Palmas ocorreu por meio da apresentação de um Projeto 

de Lei, o qual teve sua aprovação pela Assembleia Legislativa e pelo Governo do Estado do 

Tocantins, conforme determina a Constituição Federal.  

Quanto aos procedimentos utilizados para criação da RMP, apenas um Deputado 

expressou que o processo se deu a partir de estudos, pesquisas de outras regiões já 

implantadas, assim como das possibilidades reais de crescimento das cidades integrantes da 

Região. 

Quando questionados sobre o porquê da região ter sido criada, a maioria dos 

entrevistados apresentou como justificativas que a RMP foi criada no sentido de: valorizar os 

serviços públicos; buscar recursos para o desenvolvimento de obras e prestações de serviços 

para região; proporcionar melhor desenvolvimento socioeconômico para os municípios e 

propor melhor qualidade de vida para população dos municípios. Sobretudo, prevaleceu a 

busca de recursos para os municípios envolvidos.  

Enquanto destaque, ressalta-se o posicionamento do Deputado III o qual justifica que 

a RMP foi criada no sentido de propor integração do planejamento, da organização e da 

execução das funções públicas de interesse comum. O Servidor do IBGE destaca a 

necessidade de estudos para saber da existência de uma RM em Palmas, bem como os 

critérios que deveriam ser contemplados nos estudos, uma vez que órgão trabalha com 

análises de uma Região Metropolitana a partir de critérios. 
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Vale reiterar que, com a aprovação da CF de 1988, a criação de Regiões 

Metropolitanas passou a ser competência dos estados, de acordo seu Art. 25, parágrafo 3º: 

“Os Estados poderão, mediante lei complementar, instituir regiões metropolitanas, 

aglomerações urbanas e microrregiões, constituídas por agrupamentos de municípios 

limítrofes, para integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de 

interesse comum” (BRASIL, 1988). Conforme aponta o referido artigo constitucional, cada 

Unidade da Federal pode definir seus próprios critérios para formar uma Região 

Metropolitana. Nesse sentido, surge a possibilidade de grandes diferenças e distorções, em 

sentido qualitativo e quantitativo, em regiões, correndo sérios riscos de não atender aos 

principais conceitos apontados ao definir o que seja Região Metropolitana.   

Conforme descrevem Freitas (2009) e Moura e Firkowski (2003), o texto 

constitucional não leva em consideração as principais definições de microrregião, 

aglomeração urbana e Região Metropolitana. Por microrregião entende-se um território que 

compreende vários municípios, que possuem características homogêneas quanto a 

necessidades, polarização e potencialidades econômicas. Por aglomeração urbana entende-se 

uma área urbanizada mais ou menos contínua, que envolve municípios limítrofes com funções 

econômicas e sociais de interesse comum. Já a Região Metropolitana possui como centro 

dinâmico a metrópole, que se torna o polo de atração de um grande espaço produtivo e de 

consumo; sua manifestação é a intensa urbanização que contribui para a origem de múltiplas 

funções de interesse comum a todos os municípios limítrofes que a integram. Nesse contexto, 

a criação de nove Regiões Metropolitanas no Brasil não levou em consideração as 

especificidades das áreas aglomeradas que essas regiões abrangem e suas características 

socioeconômicas. 

Pelo fato de a CF deixar a cargo dos estados legislarem no que diz respeito a 

abordagens da realidade metropolitana e, especialmente, quanto aos critérios específicos sobre 

a criação das Regiões Metropolitanas no Brasil, a maioria das que foram institucionalizadas 

após 1988 apresentou-se, enquanto Regiões Metropolitanas, apenas sob o ponto de vista 

jurídico, mas, na realidade, sob o ponto de vista estrutural, nunca existiram.  

Nesse sentido, as falhas na legislação, no que se refere à criação de Regiões 

Metropolitanas, quando deixa a cargo dos Estados essa prerrogativa, mediante aprovação de 

lei complementar estadual, oferecem abertura para a criação de grande número de Regiões 

Metropolitanas pelos governos estaduais, que muitas vezes nem se caracterizam como tal, e 

acima de tudo sem as mínimas condições de implementá-las e efetivá-las. 
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Esses problemas surgem em decorrência da falta de observância das diretrizes gerais 

da política urbana, especialmente da inobservância de critérios consistentes quanto ao número 

da população a ser atendida, ao grau de urbanização, à caracterização da centralidade 

regional, elementos que deveriam ser observados ao caracterizar essas unidades regionais, e 

não os fatores políticos. Portanto, surge a necessidade de se estabelecerem parâmetros legais 

para a criação das Regiões Metropolitanas e de aglomerações urbanas. Nesse sentido, Alves 

(2016) destaca que “o „ser‟ metropolitano nem sempre coincide plenamente com o „dever ser‟ 

metropolitano”. Também o autor explica que “o ideal é que [...] o dever ser normativo reflita 

da melhor e mais autêntica forma possível a realidade do ser e dos valores metropolitanos”.  

Ou ainda, que o “dever ser” metropolitano se enquadre nas condições da probabilidade do 

“ser” metropolitano (ALVES, 2016, p. 3). 

 

1.3.2 Dos critérios utilizados para selecionar e da caracterização dos municípios   

 

A terceira e a quarta pergunta buscam identificar os critérios utilizados para 

selecionar os municípios que compõem a RMP, bem como se foi feita a caracterização deles. 

 

Quadro 6 – Critérios utilizados para selecionar os municípios que compõem a RMP e a 

caracterização deles 

Pergunta 3: Quais critérios foram utilizados para selecionar os municípios que compõem a RMP? 

Pergunta 4: Para criação da RMP foi feita a caracterização dos dezesseis municípios, detalhando os aspectos 

físicos, sociais, econômicos e ambientais? 

Deputado I “Para selecionar os municípios, foram observadas as necessidades comuns dos municípios e 

a vontade pública de se buscar recursos para o desenvolvimento da região. Também foi feita 

pela dependência que esses municípios possuem em determinados serviços públicos 

prestados por Palmas aos mesmos e aos seus moradores. Também, tendo em vista que as 

parcerias tornariam mais vantajosas, uma vez que propiciaria melhoria nessa prestação de 

serviços.” “Sim, a caracterização foi feita, levando em consideração todos esses aspectos 

relacionados.”  

Deputado II “Para seleção dos municípios, foram observados os critérios técnicos, principalmente a 

procura de diferentes serviços na Capital, pelos municípios.” “Sim, a caracterização dos 

municípios foi feita com base nos estudos realizados por alguns estudiosos do TO, 

principalmente do setor de planejamento do Estado.” 

Deputado III “Além dos critérios técnicos, foram também observados os interesses dos gestores dos 

municípios em participarem da RMP, também as relações políticas, assim como as 

necessidades financeiras dos municípios.” “Sim, acredito que a caracterização foi feita com 

base em estudos já realizados pelo SEPLAN, IBGE e outros.” 

Ex-Gestor “Os representantes dos municípios nos procuraram para fazer parte da metrópole, pois 

sabem que são eles os mais beneficiados. Também se observou o número da população e as 

relações de dependência desta com a Capital, Palmas, por meio dos serviços de atendimento 

à saúde, educação e outros. Também foram verificadas a aproximação e áreas limítrofes.” 

“Antes da aprovação da lei, me recordo bem que foi solicitado à Secretaria de Planejamento 

do Estado – SEPLAN um estudo técnico da área, não sei se contemplaram todos esses 

itens.” 



66 

 

Servidor 

 IBGE 

“Não sei informar os critérios, inclusive, descrevemos os critérios que deveriam ser 

contemplados nos estudos, pois o órgão trabalha nas análises a partir desses critérios. Depois 

dessa reunião, nunca mais fomos convocados, uma vez que não participamos da seleção e 

nem tão pouco fomos procurados para ajudar na seleção.” “Também não sei informar, visto 

que podem ter feito pesquisas via site do órgão.” 

Servidor 

SEPLAN 

“Quanto aos critérios de seleção dos municípios, foram utilizados critérios técnicos, um 

deles seria áreas limítrofes e as interações dos municípios com Palmas. Também foi feito 

um trabalho técnico sobre a caracterização dos municípios, quer dizer a partir de estudos 

anteriores.” 

Servidor 

SEINF 

“Acho que sim, embora tenha feito parte da comissão de institucionalização, não tenho 

como afirmar. Vejo que esses estudos também fazem parte dos critérios na comprovação de 

uma metrópole, assim se fazem necessários, por isso acredito que tenha feito.” 

Servidor 

SEDUH 

“Como tudo aconteceu a nível de Governo e Assembleia, não tenho como te dar essa 

informação.” 

Fonte: elaborado pela autora (2019) a partir das entrevistas realizadas em janeiro de 2018. 

 

De acordo com a resposta do Deputado I, os municípios foram selecionados por meio 

de um levantamento das necessidades comuns e de parceria em busca de recursos públicos 

para melhorar a qualidade de vida de seus moradores, ainda pela dependência que esses 

municípios possuem em determinados serviços públicos prestados por Palmas aos moradores. 

No que diz respeito à caracterização, os estudos foram feitos no sentido de verificar a 

dependência dos municípios em relação à capital no que tange aos serviços públicos. Para os 

Deputados II e III, na seleção dos municípios, foram adotados critérios técnicos. Também 

registraram que a caracterização dos municípios selecionados para compor a RMP teve como 

base os dados publicados pelo SEPLAN, pelo IBGE e por outros órgãos.  

Nos relatos do Ex-Gestor, destaca-se que foram observados o número da população e 

as relações de dependência dos municípios com Palmas, a partir dos serviços de atendimento 

à saúde, educação e outros serviços, além da aproximação e das áreas limítrofes. Em 

referência à caracterização, alega que foi feito um estudo técnico pelo SEPLAN, no entanto 

não soube afirmar se contemplava todos os critérios exigidos. 

Quando questionados sobre o texto da caracterização dos municípios, o servidor do 

SEPLAN, assim como os deputados reforçaram que, diante do tempo decorrido, não haveria 

possibilidade de resgatá-lo. Também se verificou nas falas que um dos principais critérios 

utilizados para seleção foi a aproximação das áreas, especialmente as áreas limítrofes de cada 

município.  

Já o Servidor do SEINF, quanto aos estudos, apenas fez questão de frisar sua 

importância, enquanto o servidor da SEDUH alegou que tudo ficou sob a responsabilidade do 

Governo e da Assembleia, assim não tinha como informar.   
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Diante das respostas obtidas, verificou-se a falta de entendimento dos critérios, 

principalmente quanto à seleção dos municípios, uma vez que muitos enfatizam a necessidade 

de estudos para comprovação da existência ou não dos referidos critérios. Enquanto que para 

alguns, esses critérios estão visíveis na procura da população pelos serviços oferecidos em 

Palmas. Mais uma vez, nota-se a não realização dos estudos.  

Conforme análise de Ribeiro, Santos Junior e Rodrigues (2015, p. 34), parece não 

haver uma 
[...] preocupação de constituir critérios também funcionais para identificar o 

território funcional de cada metrópole, compreendido pelos municípios que 

efetivamente têm relações de interpendência no plano da produção, do mercado de 

trabalho e da vida coletiva. 

  

 Os autores acrescentam que, pelo fato de a legislação brasileira não estabelecer os 

critérios para instituição das Regiões Metropolitanas no Brasil, as RMs vêm apresentando 

enorme heterogeneidade, principalmente no que diz respeito à integração regional. Quanto a 

esse quesito, em pesquisa realizada com 945 municípios por Ribeiro et al. (2015), foram 

observados que 508 possuem níveis de interação baixa a muito baixa e percebem apenas 6% 

da população, além de apresentar um PIB muito baixo, menos de 2,5%, assim como de renda, 

demonstrando que o processo de metropolização é muito insignificante.  

Na concepção de Freitas (2009), metrópole constitui-se um núcleo ao redor do qual 

existem outras várias cidades que mantêm forte relação de interdependência econômica e 

notável movimento de sua população, cujo fenômeno denomina-se metropolização. Logo, é 

necessário ressaltar que uma Região Metropolitana se constitui historicamente, portanto, deve 

ser reconhecida e institucionalizada geograficamente. Nesse sentido, o autor explica que o 

processo de metropolização caracteriza-se pela polarização de uma região em torno de uma 

metrópole, levando em consideração as suas dimensões físicas, populacional, alta taxa de 

urbanização e alta densidade demográfica. A metrópole passa representar um núcleo ao redor 

do qual há várias cidades que dependem diretamente desse núcleo para seu desenvolvimento 

urbano. Assim, a combinação de urbanização e de metropolização contribui para a origem das 

Regiões Metropolitanas, as quais, na visão de Freitas (2009), representam um aglomerado 

urbano que abrange vários municípios, administrativamente autônomos, mas integrados física 

e funcionalmente.  

De acordo com a perspectiva de Ascher (1995), as metrópoles devem ser 

consideradas pelo papel que exercem, pelas dinâmicas multifuncionais, portanto, sem 

dúvidas, são as mais importantes entre as grandes aglomerações de um país, haja vista as 

grandes relações econômicas que estabelecem com tantas outras. Assim, são definidas pelos 

relacionamentos internacionais executados por empresas, pelos movimentos de capitais, das 
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universidades, pelos movimentos populacionais do que pelas funções tradicionais regionais e 

por um interior sob a qual retiram recursos e poder. Para o autor, os espaços construídos pelos 

mecanismos urbanos da atualidade não são somente aglomerações ou morfologias 

concentradoras, para tanto as metrópoles não devem ser vistas apenas pelos seus territórios, 

mas pelo modo de vida das pessoas e pelo que produzem. 

Na visão de Brandão (2006), as metrópoles são resultados de um fenômeno 

complexo e multidimensional, de alta densidade demográfica, da grande concentração de 

funções urbanas, assim como pela integração de infraestruturas física, econômica e social e 

principalmente pelos papéis e atividades urbanas exercidas por meio do consumo de toda 

sociedade. Para o autor, a metrópole é ainda lócus da geração de demandas, é um espaço de 

luta política de todas as camadas da sociedade, visando ao consumo coletivo e à inserção no 

mercado de trabalho. Complementa dizendo que a metrópole é também marcada pela 

diversidade de produtividade exercida de forma coletiva; pelas fortes ligações de 

complementaridade entre diferentes setores; pela força de polarização sobre uma grande 

região de influência; pela concentração das mais diversificadas funções públicas e privadas; e 

pelo exercício centralizador de equipamentos urbanos e serviços terciários que abrigam. 

Dessa maneira, é necessário compreender que uma Região Metropolitana envolve 

uma aglomeração urbana da qual configura uma metrópole. E que essa aglomeração urbana só 

se constitui enquanto unidade territorial a partir do agrupamento de dois ou mais municípios 

limítrofes, constituídos por uma complementaridade funcional e por uma integração de todas 

as dinâmicas geográficas, ambientais, políticas e socioeconômicas existentes. Do mesmo 

modo, para a configuração de uma metrópole, deve ser observado o espaço urbano, o qual a 

constituiu, uma continuidade territorial que, em razão de sua população e relevância política e 

socioeconômica, passa ter uma influência nacional ou sobre uma região que configure, no 

mínimo, a área de influência de uma capital regional, conforme os critérios adotados pelo 

IBGE (BRASIL, 2015).   

Portanto, na atualidade, consolidam-se as inovações ao regime legal das Regiões 

Metropolitanas, assim como ao conceito de RM, no qual se insere o conceito de AU. Dessarte, 

o conceito de metrópole, conforme o novo Estatuto das Metrópoles, refere-se ao espaço 

urbano que tem continuidade territorial, considerando a população, a relevância política e 

socioeconômica, apresentando a partir desses critérios a influência nacional ou sobre uma 

região que represente, no mínimo, a área de influência de uma capital regional, de acordo com 

critérios estabelecidos pelo IBGE. Dessa forma, toda Região Metropolitana, desde sua 

institucionalização, como a de Palmas, remete-nos  à ideia de uma “governança 
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interfederativa” ou de uma gestão compartilhada, sob as quais envolve comando, domínio e 

poder, ou mesmo de influências e atribuições determinadas por um governo (BRASIL, 2015). 

Nesse contexto, Cunha (2017) destaca que as Regiões Metropolitanas, enquanto 

regiões, não preexistem aos fatos que a fizeram surgir, elas são acontecimentos históricos, 

políticos, estratégicos, de disputas, de conflitos, de lutas, de vitórias e de derrotas. Assim, 

deve-se ater a outras dimensões para a constituição de uma RM, além dos fatores naturais, 

sociais, econômicos e políticos, uma vez que sua construção se faz a partir de sua história, da 

cultura, da estrutura da forma e de sua função. Dessa maneira, remete-nos à ideia de um 

processo construído em uma escala geográfica e temporal. 

  

1.3.3 Dos estudos que comprovam as relações de interdependência entre a metrópole e 

os municípios e entre os próprios municípios e a existência de uma Região 

Metropolitana em Palmas  

 

A quinta e a sexta pergunta procuraram saber se foram realizados estudos para 

identificar as relações de interdependência existente entre a metrópole e os municípios que 

integram a RMP e entre os próprios municípios, abordando bens e serviços como: educação, 

saúde, transporte, comércio etc. Também buscaram respostas ao questionamento se existe 

realmente uma Região Metropolitana em Palmas. As respostas dos sujeitos encontram-se 

descritas no Quadro 7. 

 

Quadro 7 – Estudos que comprovam as relações de interdependência entre a metrópole e os 

municípios e entre os próprios municípios a existência de uma Região Metropolitana em 

Palmas 

Pergunta 5: Foram realizados estudos para identificar as relações de interdependência existentes entre a 

metrópole e os municípios que integram a RMP e entre os próprios municípios, a partir dos bens e serviços 

como educação, saúde, transporte, comercio etc.? 

Pergunta 6: Para o Senhor, existe realmente uma Região Metropolitana em Palmas?  

Deputado I “Sim, essas relações de interdependência estão presentes no cotidiano desses municípios, 

haja vista que é possível notar no dia a dia os moradores que procuram Palmas para 

obtenção dos mais diversos serviços públicos.” “Nosso objetivo é criar uma gestão integrada 

de desenvolvimento em todos os setores da administração pública. A meta é promover o 

desenvolvimento a todos os municípios envolvidos.” “Sim, acredito na existência da RMP, 

inclusive, com a lei vigente. Visualizo na RMP uma gama de possibilidades para o 

aprimoramento dos serviços públicos para toda a coletividade.” 

Deputado II “Sim, foram realizados estudos, embora não de forma descritiva. Essas relações são muito 

visíveis, pois Palmas é o centro de saúde, educação e comércio. Quase toda a população das 

cidades da RMP procura atendimentos especiais, por estar muito próxima a capital e por ser 

considerada o centro mais desenvolvido do Estado.” “Existe sim, pela assistência dada por 

Palmas aos municípios, por meio da prestação de serviços.” 
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Deputado III “Sim, os estudos foram realizados de forma descritiva, mas também são confirmadas a partir 

de caminhadas aos diferentes cidades do Estado, as quais todos os deputados dão assistência 

à população, assim conhecem a dependência dos municípios para com Palmas e, 

principalmente, a interdependência existente entre a os municípios que compõem a RMP.” 

“Acredito sim na existência de uma Região Metropolitana em Palmas, ela ainda não 

apresenta como a de São Paulo, mas, diante do crescimento da Capital, tão logo estará entre 

as maiores.” 

Ex-Gestor “Como disse anteriormente, os estudos técnicos foram realizados, tanto dos aspectos físicos, 

como dos aspectos de interdependência, dos municípios para com Palmas e vice-versa.” 

“Contudo, diante da vivência, adquirida por intermédio da política com o Estado, em que 

foram percorridos por diversas vezes, posso confirmar todos os estudos, visto os 

conhecimentos adquiridos com o passar dos tempos.” “Acredito sim, se não a teria criado.” 

Servidor  

IBGE 

“Não sei informar se foram realizados estudos de interdependência dos municípios para com 

Palmas e entre os municípios, uma vez que não fomos convidados a participar dos estudos.” 

“Pode ser que exista, mas precisa confirmar sua existência mediante pesquisas e análise dos 

critérios estabelecidos para as metrópoles nacionais.”   

Servidor 

SEPLAN 

“Sim foi feito, logo no início de sua implementação, quanto foi nomeada a comissão para 

elaborar o projeto do Regimento Interno da mesma.” “Acredito sim, pela relação existente 

entre Palmas e os municípios.” 

Servidor 

SEINF 

“Não confirmo a realização desse estudo, mas possivelmente deve ter sido feito por uma 

comissão técnica, contratada pelo Governo”. “Vejo que existe, mas somente os estudos e 

análise dos critérios estabelecidos pelos órgãos competentes que dirão se existem ou não.” 

Servidor 

SEDUH 

“Não sei informar, não participamos de estudos, se foi feito, foi a nível de Estado.” “Sim, 

caso não tenham sido feitos estudos, vejo a necessidade de fazê-los para verificar a 

existência ou não de Região Metropolitana em Palmas.” 

Fonte: elaborado pela autora (2019) a partir de entrevistas realizadas em janeiro de 2018. 

 

De acordo com Deputado I, as relações de interdependência estão presentes no 

cotidiano, pois é visível no dia a dia dos moradores, também porque eles procuram a 

metrópole de Palmas para obtenção de diversos serviços públicos. Sobre a existência de uma 

Região Metropolitana em Palmas, o Deputado I destaca que acredita na existência, inclusive 

instituída legalmente com grandes possibilidades de melhoria dos serviços públicos para 

coletividade. 

O Deputado II afirma que os estudos foram realizados, mas não de forma descritiva, 

e as relações estão presentes, pois Palmas é o centro de referência de serviços, além da sua 

proximidade com os demais municípios. Para ele, há uma Região Metropolitana em Palmas 

por meio da prestação de serviço. Enquanto o Deputado I já confirma a realização de estudos 

descritivos e conhece a dependência dos municípios com Palmas e interdependência entre a 

Metrópole e os municípios. Acredita na existência de uma Região Metropolitana em Palmas, 

não como a de São Paulo, mas logo será uma das maiores. Também o Ex-Gestor afirma que 

os estudos foram realizados tanto em relação aos aspectos físicos como da interdependência, 

que, a partir de sua vivência enquanto político, ele conhece. Acredita na existência de uma 

região, caso contrário não teria criada. 
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Entre as falas dos servidores, somente o do SEPLAN confirma a realização dos 

estudos e acredita na existência de uma RMP. Entre os outros, um não confirma e outro não 

sabe informar. Já em relação à existência, acreditam que há uma Região Metropolitana em 

Palmas, mas serão os estudos que confirmarão. 

Em síntese, para a maioria dos entrevistados as relações entre os municípios e a 

metrópole são visíveis, no entanto alguns entrevistados consideram que o processo de 

metropolização encontra-se em fase de desenvolvimento, enquanto outros ainda não 

visualizaram, e outros confirmam a existência de uma metrópole. 

Conforme Lencioni (2011, p. 135), independentemente de sua localização e história, a 

metrópole contemporânea possui algumas características que a diferenciam das demais 

cidades:  

A metrópole contemporânea, a que exprime um novo tempo, pode ser considerada 

uma espécie de tradução urbana da manifestação socioespacial da globalização. Ela 

apresenta uma forma territorial nova, que pode ser descrita como uma ampliação da 

metrópole moderna, herdada do processo de urbanização e industrialização. Ela é 

produto do processo de metropolização, que nada mais é do que uma metamorfose 

do processo de urbanização.  

 

Na visão da autora, a metropolização representa uma fase superior à urbanização, 

porém não se pode dizer que não haja mais o processo de urbanização. Este último continuará 

existindo e contribuindo para a transformação do território. Nesse sentido, a metropolização 

representa uma fase do desenvolvimento urbano, mas com características diferentes do 

processo de urbanização. Não busca a criação de novas cidades, ou desenvolvimento da rede 

urbana. A metropolização produz e desenvolve novas condições metropolitanas 

importantíssimas à reprodução do capital, principalmente privilegiando e produzindo a nova 

metrópole.   

As principais características do processo de metropolização são apontadas Lencioni 

(2011, p. 136) como:  

[...] intensificação e multiplicidade dos fluxos de pessoas, mercadorias e 

informações, bem como pelo crescimento do número de cidades conurbadas, onde 

não se distingue muito bem, na continuidade da área construída, o limite municipal 

de cada uma delas. E, também, pela expansão territorial do aglomerado 

metropolitano e pela expansão e densificação territorial da concentração das 

infraestruturas.  

 

Na visão da autora, a metropolização representa uma renovação das áreas urbanas 

que vem ocorrendo em algumas metrópoles. Por emergir da dinâmica da economia global, o 

processo de metropolização produz um novo tipo de metrópole, a qual se associa ao processo 

de desconcentração industrial.   
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De acordo Firkowsk (2012, p. 23), uma análise de uma Região Metropolitana deve 

ser realizada além do contexto populacional, ou melhor, dos dados populacionais, “é 

necessário analisar a cidade em sua inter-relação com outras cidades de um determinado 

recorte espacial e, nesse sentido, duas dimensões são fundamentais: a centralidade e a região 

de influência”.  Logo, uma metrópole se constitui a partir de um apurado grau de influência de 

pessoas, de serviços, mercadorias de indústrias, tendo em vista abarcar os interesses de 

diferentes cidades; enquanto uma Região Metropolitana refere-se a um recorte espacial que 

envolve diferentes cidades que se complementam a partir da troca de interações e relações de 

interdependência, por meio das trocas de serviços, informações, cultura, lazer e outros. Nesse 

sentido, o Observatório das Metrópoles (2012) e o IBGE (2015) nos apresentam, como 

referência para análise de integração dos municípios em Regiões Metropolitanas, os dados ora 

extraídos: da população residente total; da taxa de crescimento geográfico; do grau de 

urbanização; das atividades não agrícolas; da densidade demográfica; do PIB municipal; da 

renda por pessoa; do movimento pendular. Esses dados, segundo os órgãos, demonstram ser 

suficientes em relação a estudos de integração, inserção e seleção dos municípios no contexto 

de uma RM. Em síntese, trata-se dos dados relativos à população, ao produto interno bruto, à 

população economicamente ativa, à renda domiciliar municipal e à distância entre os municípios 

com a sede da RM. 

 

1.3.4 Da complementaridade funcional, da formação de uma aglomeração 

urbana/núcleo metropolitano no entorno da cidade de Palmas-TO, da efetivação e dos 

beneficiados da RMP 

  

A sétima pergunta busca saber se há complementaridade funcional e a formação de 

uma aglomeração urbana/núcleo metropolitano no entorno da cidade de Palmas-TO. A oitava 

busca identificar ações desenvolvidas para efetivação da RMP e quem são os beneficiados. 

Depois de descritas, as falas dos sujeitos se apresentam de acordo com o Quadro 8. 

 

Quadro 8 – A complementaridade funcional, a formação de uma aglomeração urbana no 

entorno de Palmas-TO, a efetivação e os benefícios 

 

Pergunta 7: Existe uma complementaridade funcional e a formação de uma aglomeração urbana/núcleo 

metropolitano no entorno da cidade de Palmas-TO? 

Pergunta 8: Que ações foram desenvolvidas para efetivação da RMP e quem serão os beneficiados? 

 Deputado 1 “Existe sim uma complementaridade entre Palmas e demais municípios, em função da 

prestação de serviços.” “Como sua efetivação depende do Governo do Estado e dos Prefeitos, 

acreditamos que ela ocorra mais breve possível. Também grande parte dos municípios é 

limítrofe a nossa capital e aqueles mais distantes fazem aglomeração com os demais em uma 
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interdependência conjuntural que formam sim um aglomerado urbano.” “Acredito que ainda 

não foi desenvolvida nenhuma ação para sua efetivação, pelo menos que tenha sabido.” “Em 

relação aos benefícios, vejo que a mesma proporcione inúmeros, entre as principais, podemos 

citar: o desenvolvimento de um planejamento regional; a cooperação entre os três níveis de 

governo, com o máximo aproveitamento de recursos; a utilização equilibrada do território 

etc.” 

Deputado 2 “Vejo a existência de complementaridade funcional, mediante a integração dos serviços 

públicos.” “Quanto à formação de uma aglomeração urbana no entorno de Palmas, já pode ser 

vista com Luzimangues (Porto Nacional), Taquaralto, Taquaruçu do Porto, Buritirana 

(Palmas).” “Em relação às ações que formam desenvolvidas para sua efetivação, por ela não 

ter sido efetivada, ainda não foi desenvolvida nenhuma ação. Também essa responsabilidade é 

do Estado e dos municípios.” “Como principais benefícios estão a possibilidade de 

desenvolvimento de todos os municípios envolvidos a partir de um planejamento integrado e 

de aquisição de recursos financeiros para o Estado e municípios.” 

Deputado 3 “Existe sim uma complementaridade funcional, pois Palmas está no centro de todas as 

decisões e de serviços, assim se complementam a partir dessas atividades. Em relação à 

formação de um núcleo metropolitano, vejo Luzimangues, enquanto um núcleo urbano de 

Palmas.” “Pelo que sei nenhuma ação foi desenvolvida com o objetivo de efetivá-la.” “Em 

2014, até começaram fazer algumas reuniões e formar as comissões, depois disso nunca se viu 

falar mais nada.” “Em termos de benefícios, toda a região do Estado do Tocantins seria 

beneficiada, a partir das melhorias que poderiam vir.”  

Ex-Gestor “Com certeza, não só existe uma complementaridade funcional, mas também a formação de 

um aglomerado urbano em Palmas, assim como a formação de um núcleo metropolitano.” 

“Inicialmente foram feitas várias reuniões, inclusive foram nomeadas as comissões com o 

propósito de efetivá-la, no entanto não foram a diante, não sei por quais motivos, ainda tenho 

esperança que a mesma seja efetivada.” “Só temos perdido em termos de benefícios, por não 

ter sido efetiva a RMP.” 

Servidor 

IBGE 

 

“Não posso te afirmar se existe complementaridade funcional, pois acredito que, para ser 

comprovada a complementaridade, devem ser realizados estudos específicos em relação ao 

fato. Quanto à existência de uma aglomeração urbana ou a formação de um núcleo 

metropolitano, visivelmente é o de Palmas e Luzimangues, distrito de Porto Nacional.” “No 

que diz respeito às ações para efetivação da RMP, só fomos convocados uma vez para uma 

reunião, na qual se nomeou uma comissão para efetivá-la. No entanto não nos procuraram 

mais, por isso vejo que não foi efetivada.” “Sobre benefícios, vejo como principal os recursos 

financeiros para o desenvolvimento da região.” 

Servidor 

SEPLAN 

“Sei que a complementaridade é um dos principais requisitos para se instituir uma Região 

Metropolitana, mas, na prática, sei que isso ainda não existe.” “Em relação à formação de uma 

aglomeração urbana, só se for com Luzimangues de Porto Nacional, pois só tem a ponte como 

divisa de Palmas.” “Para sua efetivação, nomeou-se uma comissão e ficou estabelecido que o 

grupo fosse conduzido pelo Conselho de Desenvolvimento da Metropalmas, formado por 

representantes dos municípios, além de sete conselheiros técnicos indicados pelo governo do 

Estado para atuarem em áreas específicas.” “Nessa época, foram escolhidos os representantes 

de Porto Nacional, Paraíso e Barrolândia como membros representantes da comissão de 

elaboração desse regimento. Isso aconteceu no mês de janeiro de 2014, depois nada mais foi 

feito, portanto, ela não foi efetivada, apenas criada.” “Em termos de benefícios, são muitos, 

principalmente financeiros, assim o Estado e os municípios só teriam a ganhar.” 

Servidor 

SEINF 

“Pode existir, mas entendo que as pesquisas de campo é que definirão.” “Assim continuo 

afirmando a necessidade de realizar todos os estudos necessários, para depois rever a lei.” 

“Tenho certeza de que não foi efetivada, pois caso contrário já saberíamos.” “Em relação aos 

benefícios, se efetivada, poderão ser muitos, além de recurso para região, traria também o 

desenvolvimento socioeconômico.”  

Servidor 

SEDUH 

“O certo seria comprovar por meio de pesquisas.” “Já em relação à sua efetivação, sei que não 

foi efetivada, pois o Senhor Prefeito, em reunião, colocou a necessidade de rever a Lei de 

Criação de n. 90/2013, principalmente em relação à seleção dos municípios, para depois 

inseri-la no Plano Diretor, inclusive solicitou o secretário da pasta que visse essa questão.” 

“No que se refere aos benefícios, no momento não sei enumerá-los, mas vejo que facilitaria a 

negociação de verbas.” 

Fonte: elaborado pela autora (2019) a partir de entrevistas realizadas em janeiro de 2018. 
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Utilizando o software IRAMUTEQ, foram feitas as Figuras 6 e 7 a fim de proceder à 

análise lexical das falas dos entrevistados. É importante reafirmar que esse tipo de análise se 

baseia em buscar indicações de conexidade entre as palavras. Como explicitado 

anteriormente, o tamanho das palavras e seu destaque em negrito destacam sua importância 

nas ligações, assim como quanto maior sua frequência, maiores são as possibilidades de 

conexões. 

 

Figura 6 – Nuvens de palavras das falas dos entrevistados 

 

Fonte: dados das entrevistas (IRAMUTEC (2013). 

 

Analisando a Figura 6, destacam-se no corpus textual as palavras município, Palmas, 

região, metropolitano, estudo, Estado, critério, governo, desenvolvimento, reunião, 

complementaridade e recurso. Para a palavra município foram contabilizadas 42 ocorrências; 

não 40; Palmas 39; região 32; metropolitano 31; estudo e Estado 30; critério 29 e recurso, 

governo e desenvolvimento 28; reunião 26; e complementaridade 20. Chamam atenção 

quanto à forma, aos procedimentos e às ações realizadas para a institucionalização da Região 

Metropolitana de Palmas. 
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Já utilizando uma análise de similitude, tendo em vista a visualização das ligações 

entre os elementos e as indicações de conexidade entre as palavras, verifica-se que as em 

negrito fazem parte das conexões de seus discursos, as em tamanho maior se apresentam com 

uma frequência bem mais alta, confirmando uma nuvem de palavras. 

De acordo com a Figura 7, as palavras que mais se destacam no corpus textual são 

população (38), apresentar (36), Assembleia (31), pesquisa (30), área (26), financeiro (26), 

desenvolvimento (25), metrópole (23), aglomeração (23), confirmar (21), nomear (18), 

caracterização (14). 

 

Figura 7 – Análise de similitude das falas dos entrevistados 

 

Fonte: dados das falas dos entrevistados – IRAMUTEC (2013). 

 

Avaliando as falas dos entrevistados, nota-se o contexto das palavras-chave incluídas 

em seus discursos quando descrevem a existência de uma complementaridade funcional. Os 

Deputados I, II e III declaram existência a partir da prestação de serviços públicos, enquanto o 

Ex-Gestor afirma ter certeza da integração entre todos os municípios que compõem a RMP, já 

os servidores do IBGE, SEINF, SEPLAN e SEDUH expõem a necessidade de estudos e 

pesquisas específicos para comprovar a existência da complementaridade funcional.  
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No que se refere à formação de uma aglomeração urbana ou formação de núcleo 

metropolitano, para o Deputado I, grande parte dos municípios é limítrofe à capital e aqueles 

mais distantes fazem aglomeração com os demais em uma interdependência conjuntural, 

formando um aglomerado urbano. O Ex-Gestor alega ter certeza da existência não só uma 

complementaridade, mas também da formação de um aglomerado urbano, assim como da 

formação de um núcleo metropolitano em Palmas. Os Deputados II, III e os servidores da 

SEPLAN e do IBGE destacam a formação de um aglomerado urbano com o Distrito de 

Luzimangues de Porto Nacional, uma vez que tem como divisa apenas a Ponte da Amizade e 

da Integração ou Ponte Fernando Henrique Cardoso. Alguns entrevistados confirmam a 

existência dessa complementaridade funcional, enquanto outros ressaltam a necessidade de 

realizar pesquisas e estudos para essa comprovação. Sobre a formação de uma aglomeração 

urbana ou a formação de um núcleo metropolitano, para alguns entrevistados, confirma-se 

apenas com o Distrito de Luzimangues, que pertence ao município de Porto Nacional, haja 

vista seu crescimento e sua dependência de Palmas. 

Quanto à efetivação e quais benefícios da implantação da RMP, os Deputado I, II e 

III alegam que até o presente momento não foi desenvolvida ação alguma para sua efetivação. 

Contudo o Ex-Gestor ainda acredita que ainda será efetivada. Já os servidores da SEPLAN, 

SEINF e SEDUH afirmam, com certeza, que a RMP ainda não foi efetivada.  

Servidor da SEPLAN (2016) justifica que, em janeiro de 2014, chegou a ser montada 

uma comissão e ficou estabelecido que o grupo fosse conduzido pelo Conselho de 

Desenvolvimento da Metropalmas, sendo um representante de cada município integrante da 

Região, além de sete conselheiros técnicos indicados pelo governo do Estado para atuar em 

áreas específicas. Alega também que, nessa época, foram escolhidos os representantes de 

Porto Nacional, Paraíso e Barrolândia como membros representantes da comissão de 

elaboração desse regimento.   

Também o Servidor da SEPLAN (2016) confirma que apenas essa ação foi 

desenvolvida, uma vez que houve mudanças no Governo na época e o que assumiu não deu 

seguimento à efetivação da RMP.  

Ainda em referência a efetivação, o Servidor da SEDUH destaca que não foi 

efetivada, pois, em reunião, o Senhor Prefeito de 2015 apresentou a necessidade de rever a 

Lei de Criação n. 90/2013, inclusive solicitou ao Secretário da pasta para verificar a questão. 

O Servidor da SEINF alerta que se fazem necessários realizar todos os estudos, que na 

verdade não foram feitos, no sentido de comprovar a existência da RMP, para depois rever a 

Lei. 
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No que dizem respeito aos benefícios, os entrevistados apontam que são vários, os 

principais seriam: desenvolvimento de um planejamento regional; cooperação entre os três 

níveis de governo, com o máximo aproveitamento de recursos; utilização equilibrada do 

território; possibilidade de desenvolvimento de todos os municípios envolvidos a partir de um 

planejamento integrado; aquisição de recursos financeiros para o Estado e o município. Entre 

todos os benefícios, o que mais foi destacado refere-se à aquisição de recursos financeiros 

para o Estado e municípios. 

Ao analisar as falas dos entrevistados, fica evidente que a RMP foi criada a partir de 

interesses políticos; que se fazem necessários estudos para comprovar a existência de 

interações entre a Metrópole, Palmas, e os municípios, bem como entre eles; que 

aparentemente apenas o Distrito de Porto Nacional, denominado de Luzimangues, forma uma 

aglomeração urbana com Palmas; que, na prática, a RMP somente foi instituída, que não foi 

efetivada e que apenas uma ação foi desenvolvida, em janeiro de 2014, para a qual foi 

instituída uma comissão a fim de elaborar o regimento interno da Região.  

No que se refere aos estudos, tanto de caracterização dos municípios, quanto das 

interações entre os municípios, alguns deputados expressaram que haviam sido feitos, mas 

não foram apresentados, haja vista a existência do tempo transcorrido, assim não ficou 

comprovado o desenvolvimento dessa ação. Portanto, na prática, o que ficou comprovado é 

que a RMP apenas foi instituída, que os critérios adotados para sua institucionalização não 

ficaram visíveis, uma vez que foram jogados soltos, sem uma sequência lógica; que o critério 

para seleção dos municípios foi político e que apenas uma ação foi desenvolvida, de forma 

que a RMP apenas foi instituída e não foi efetivada. Também, por meio das respostas obtidas, 

verificou-se a falta de entendimento desses critérios para se confirmar a existência de uma 

RM em Palmas. 

No sentido de comprovar a única reunião que havia acontecido para efetivação da 

RMP, o servidor apresentou uma matéria do dia 14/01/2014, publicada no jornal da Secretaria 

de Comunicação do Governo do Estado do Tocantins – SECOM-TO, na qual fica evidente a 

grande expectativa gerada pelo Ex-Gestor nos prefeitos das cidades componentes da região, 

expressa no Quadro 9. 

 

Quadro 9 – Falas do Ex-Gestor e dos prefeitos dos municípios na primeira e na última 

reunião realizada para efetivação da RMP 
Ex-Governador “A criação da Região Metropolitana de Palmas ainda possibilitará a implantação do 

projeto de mobilidade urbana planejado pelo Governador Siqueira Campos. Conforme 

o projeto, a capital pode receber um metrô de superfície, além de ligação com os 

municípios vizinhos por trem e rodovias duplicadas.” 
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Prefeita de 

Barrolândia 

“A Região Metropolitana de Palmas possibilitará maior poder de organização e de 

negociação de verbas para obras públicas que possibilitarão maior desenvolvimento da 

região.” 

Prefeito de Paraíso 

do TO 

“A medida possibilitará o desenvolvimento de todos os municípios que a compõem. A 

Região é muito importante e a gente espera que, com esse novo planejamento, os 

municípios do entorno de Palmas poderão ser beneficiados. É uma medida importante 

e pode contribuir com as cidades menores, como já acontece em outros Estados.” 

Prefeito de 

Aparecida do Rio 

Negro 

“A criação da Metropalmas possibilitará aos pequenos municípios circunvizinhos da 

capital acompanhar o desenvolvimento pelo qual a maior cidade do Tocantins vem 

passando. A cidade de Palmas está em pleno desenvolvimento e os municípios do 

interior não estão aproveitando esse crescimento. Não tem como esses municípios 

desenvolverem sem estar nesse conjunto.” 

Prefeito de Miranorte “Será um verdadeiro bloco de municípios que se juntam para discutir assuntos de 

interesse comum. Os pequenos municípios se sentirão mais amparados quando forem 

falar em saúde, educação e transporte, porque falarão a mesma língua.” 

Prefeito de Porto 

Nacional 

“A estrada de Porto a Palmas está com problemas a olho nu. Precisamos duplicá-la e 

só conseguiremos resolver esse problema nos unindo. Dessa forma, a grande 

importância da criação da Região Metropolitana de Palmas é o crescimento unido, 

alcançando a todos os pequenos municípios, os de médio porte e a capital.” 

Prefeito de 

Tocantínia 

“A finalização da estrutura asfáltica entre a capital e Tocantínia é algo que poderá ser 

concretizado a partir da implantação da Metropalmas. No entorno de Palmas estão 

localizados os municípios que dão sustentação ao turismo na região. Uma grande 

expectativa é a conclusão desse asfalto. Se você olhar num raio de 100 km, a 

população é muito grande e a integração dessa área é muito importante.” 

Prefeita de Pugmil “Se o projeto for desenvolvido conforme a lei, vai ser ótimo. Os municípios pequenos 

não têm recursos e, em conjunto, poderemos promover o crescimento e o 

desenvolvimento.” 

Prefeito Monte do 

Carmo 

“Para a gente que é de município pequeno e que passa por grande dificuldade vai 

beneficiar principalmente na questão da saúde. Os recursos vão muito para Palmas e 

nós poderemos repartir.” 

Fonte: elaborado pela autora a partir do Jornal SECOM – TO (14/01/2014) (2019). 

 

Nessa perspectiva, Santos (1982), pensando o espaço do homem, explica que é 

necessário levar em conta uma relação dialética entre: “sua estrutura, processo, função e 

forma”. Segundo o autor, essas categorias de análise devem ser consideradas na análise 

geográfica do espaço. O espaço passa ser construído processual e historicamente de acordo 

com as ações da sociedade, e as formas e as funções são criadas e instituídas conforme o 

tempo, que assume as características de cada grupo social. O espaço define-se, segundo 

Santos (1978), como um conjunto de formas representativas de relações sociais do passado e 

do presente e por uma estrutura representada por relações sociais que se manifestam através 

de processos e funções.  

A categoria estrutura refere-se ao modo como as cidades estão organizadas, ou 

melhor, a maneira que se encontram inter-relacionadas entre si. Portanto, aludem as inter-

relações espaciais, os fluxos que ocorrem entre a metrópole e os municípios, bem como entre 

os próprios municípios que integram a RM (SANTOS, 1978).  

O processo, por se referir a uma ação que se processa continuamente, logo se espera 

um resultado. Nas cidades, expressa as mudanças espaciais que ocorreram em um 
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determinado tempo, dos quais devem ser considerados os aspectos histórico-geográficos, 

culturais, socioeconômicos e políticos em um contexto de espacialização. Assim, o processo 

expressa as mudanças espaciais que ocorrem na cidade-mãe/metrópole e nos municípios que a 

integram em uma escala temporal, a serem avaliados a partir aspectos histórico-geográficos, 

culturais, socioeconômicos e políticos (SANTOS, 1978). 

A função expressa uma tarefa, uma atividade, um papel a ser desempenhado por uma 

cidade. Portanto, refere-se à “função de uma cidade”, logo se encontra associada à principal 

atividade que leva a cidade a uma especialização. Embora uma cidade apresente inúmeras 

atividades, há sempre uma que mais se destaca, assim ganha fama e reconhecimento. Entre 

elas, podem-se destacar: função político-administrativa; industrial, comercial, financeira, 

defesa; cultural, religiosa, turística, etc. No caso de Palmas, a cidade se destaca pela sua 

função político-administrativa enquanto sede do governo e como centros de decisão de 

grandes empresas comerciais, bancos, hospitais, universidades (SANTOS, 1978). 

A forma diz respeito ao seu aspecto visível, ao arranjo das cidades, em que todos os 

aspectos se completam, passando a construir seu padrão espacial em uma rede ou uma malha 

urbana. Assim as cidades sempre se encontram ligadas entre si por meio de uma estrutura de 

transporte ou comunicação, formando sempre uma rede que estabelece fluxos de pessoas, 

mercadorias e informações. As relações estabelecidas entre as diferentes redes urbanas são 

denominadas de hierarquias. Assim, quanto maior o leque dos serviços oferecidos, maior 

influência econômica, política, social e cultural da cidade na rede. Pode polarizar toda a rede 

urbana a nível local, nacional ou até internacional, de forma que, quanto maior o grau de 

influência de uma cidade em uma rede, maior será o seu poder de comando em uma 

hierarquia urbana (SANTOS, 1978). 

No caso de Palmas, a capital se destaca pela sua função político-administrativa, 

enquanto sede do Governo e como centro de decisões: grandes empresas comerciais, bancos, 

hospitais, universidades. No quesito de industrial, não só Palmas, mas todo o Estado deixa 

muito a desejar, pois as indústrias existentes, em sua maioria, são apenas de transformação e 

de pequeno porte. Diante desse contexto, a capital do Estado do TO, de acordo IBGE/REGIC 

(2008), até o presente momento, entre os níveis hierárquicos dos centros urbanos, se 

classificada enquanto Capital Regional B (REGIC/IBGE, 2008). 

 Como a RMP foi instituída por meio da Lei Complementar n. 90/2013, aprovada pela 

Assembleia e sancionada pelo ex-governador, a partir das falas dos entrevistados, sentiu-se a 

necessidade de discutir os mais importantes artigos, assim serão pautadas as discussões do 

próximo item. 
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1.4 Análise dos principais artigos da Lei Complementar n. 90/2013 e das falas dos 

sujeitos entrevistados 

 

Segundo a Lei Complementar n. 90/2013, que criou a RMP, em seu Art. 1º, a Região 

Metropolitana de Palmas foi instituída e organizada enquanto unidade regional do território 

estadual em conformidade com o Art. 25, § 3º, da Constituição Federal de 1988. O Art. 25 da 

Constituição Federal assegura que os estados poderão organizar-se munidos pelas 

constituições e leis que adotarem tendo em vista os princípios da CF. Já o § 3º rege que os 

estados poderão, mediante lei complementar, instituir Regiões Metropolitanas, aglomerações 

urbanas e microrregiões, constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes, para 

integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum 

– FPIC. 

Assim fez o Governo do Estado do Tocantins, ao organizar a RMP, que, em seu Art. 

3º da Lei Complementar n. 90/2013, tem como objetivo: promover o planejamento regional 

tendo em vista desenvolvimento socioeconômico e melhoria da qualidade de vida da 

população; fazer parceria entre as esferas federal, estadual e municipal; utilizar o território de 

forma equilibrada, o pessoal, os recursos naturais e culturais; integrar o planejamento e a 

execução das funções públicas de interesse comum e reduzir as desigualdades sociais e 

regionais (TOCANTINS, 2013). 

O Art. 4º da Lei Complementar Estadual presume que “a gestão das funções públicas 

de interesse comum tem por finalidade o desenvolvimento socioeconômico da Região 

Metropolitana, a partilha equilibrada dos seus benefícios e a definição de políticas 

compensatórias dos efeitos da polarização” (TOCANTINS, 2013). Portanto, nesse artigo da 

lei, ao se referir à definição de políticas dos efeitos da polarização, imediatamente se nota a 

preocupação quando os entrevistados falaram acerca da procura dos serviços (saúde, estudo e 

trabalho) pela população dos municípios da RMP, em Palmas. Logo, entende-se que fizeram a 

mensuração da polarização a partir das conexões e inter-relações entre a metrópole e os 

municípios e entre os próprios municípios, conforme descreve a lei de criação, no entanto nas 

falas dos entrevistados não se verificou discernimento por parte de todos sobre o assunto. Do 

mesmo modo, nas entrevistas sobre a institucionalização da RMP, pode-se constatar em suas 

falas que as reflexões sobre o processo de criação da região foram feitas de forma focal, 

pontual e parcelar e, de certa maneira, de acordo suas representatividades. 

Quando questionados se foram feitas pesquisas para identificar as relações de 

interdependência entre a metrópole e os municípios que integram a RMP e entre os próprios 
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municípios, a partir dos bens e dos serviços, embora alguns tenham colocado que teriam sido 

feitas, não foi constatada a realização de pesquisas nos arquivos da Assembleia e nem no 

processo protocolado solicitando aprovação da Lei Complementar. Portanto, não se 

verificaram estudos apresentando conexões e interações, assim como não foram nitidamente 

esclarecidos os critérios utilizados para identificar a existência de sua configuração enquanto 

Região Metropolitana, seu verdadeiro caráter metropolitano, enfim, sua própria existência.  

O Art. 5º indica que as funções públicas de interesse comum abrangem: área de 

transporte intermunicipal; controle de trânsito, de tráfego e de infraestruturas de vias arteriais 

e coletoras do sistema viário; segurança pública; saúde pública; saneamento básico; ações 

voltadas à preservação do meio ambiente que assegurem uso da terra e utilização do solo na 

região; aproveitamento dos recursos hídricos; cartografia e informações básicas; preservação 

e proteção ao meio ambiente e combate à poluição; e elaboração de um Plano de 

Desenvolvimento Integrado (PDI) para a RMP. 

Porém, quando se avaliam as falas dos entrevistados, apenas um deputado menciona 

as funções públicas de interesse comum enquanto prioridade, deixando evidente que o 

interesse maior em criar a região esteve relacionado à busca de recursos financeiros para o 

Estado do Tocantins e demais municípios da Região Metropolitana. Enfim, a 

institucionalização da RMP obedeceu a um caráter político, não primando pela verificação do 

fato metropolitano e pela identificação de um verdadeiro caráter metropolitano na região. 

A Lei Complementar, que institui a RMP, presume promover o desenvolvimento 

regional; parceria entre as três esferas de governo; melhoria na aplicação dos recursos; 

articulação e uso do território, do pessoal, dos recursos naturais e culturais de forma 

equilibrada, por meio de articulação e integração dos órgãos representativos das 

administrações diretas e indiretas que atuam na região; e, por fim, promover a integração do 

planejamento e da execução dos entes públicos atuantes das funções públicas de interesse 

comum, a fim de reduzir as desigualdades sociais e regionais. 

Ao se observar os artigos da Lei Complementar n. 90/2013, ora apresentados, a qual 

instituiu a RMP enquanto unidade regional do território estadual, tendo como referência o Art. 

25, § 3º, da Constituição Federal (CF), identifica-se que, sob o ponto de vista legal, a RMP se 

constitui como uma Região Metropolitana. No entanto, é de salutar importância compreender 

que existem outros critérios a serem observados na constituição de uma Região 

Metropolitana, principalmente, no que refere à sua configuração, ao seu caráter metropolitano, 

enfim, sobre sua existência. Assim, quando se versa sobre sua configuração, seu caráter 

metropolitano, a existência ou não de uma Região Metropolitana, devem ser analisados outros 
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quesitos como: o número da população residente e a densidade demográfica, o agrupamento 

de municípios limítrofes ou as conurbações urbanas, bem como o grau de inter-relação 

espacial existente, entre a metrópole e os municípios que a compõem. 

 Ao analisar a inter-relação entre a cidade sede e os municípios e entre os próprios 

municípios, é necessário examiná-la sob duas dimensões: a centralidade e a região de 

influência
6
. Também quando se analisam os instrumentos para se constatar o fato 

metropolitano utilizado por diferentes países do mundo, tendo em vista a definição de suas 

Regiões Metropolitanas, verifica-se essencialmente a continuidade espacial, bem como a 

integração socioeconômica entre os municípios que estão envolvidos no processo. Também é 

observado um conjunto de instrumentos funcionais, iguais, aplicados sem distinção entre os 

casos. Entre estes, os mais relevantes para análise e definição das regiões metropolitanas são: 

o patamar mínimo de população, a densidade demográfica e os movimentos pendulares. De 

acordo análise, esses critérios foram definidos por diferentes países, por considerarem 

essenciais ao trato da questão. 

 Porém, quando se examinam as falas dos entrevistados sobre os critérios 

estabelecidos para análise da existência de uma Região Metropolitana em Palmas, nota-se a 

falta de utilização deles, haja vista que a maioria relata que: as relações de interdependência 

estão presentes no cotidiano desses municípios; é possível notar, no dia a dia, os moradores 

procurando Palmas para obtenção dos mais diversos serviços públicos; essas relações são 

muito visíveis, pois Palmas é o centro de saúde, educação e comércio; quase toda a população 

das cidades da RMP procura atendimentos especiais por estar muito próxima à capital e, por 

ser considerada o centro mais desenvolvido do Estado, é que foram realizados estudos, 

embora não de forma descritiva.  

Desde 1988, não é mais atribuição do IBGE instituir as Regiões Metropolitanas 

brasileiras, aglomerações urbanas
7
 e Regiões Integradas de Desenvolvimento, uma vez que o 

Governo Federal repassou essa responsabilidade aos estados federados e às assembleias 

                                                           
6 Por centralidade, incluem os predicados de uma cidade que se distingue das demais por concentrarem nela 

diferentes atividades que, pelo grau de ocorrência, se torna um centro de referência pela oferta de bens e serviços 

em favor da população que vive no entorno, tanto para suprir as necessidades eventuais, como as mais 

complexas. Ou ainda, a centralidade refere-se à capacidade atribuída a uma cidade de oferecer bens e serviços a 

uma população de outras localidades. O fato de procurar os serviços em outras áreas mais próximas organiza as 

cidades em níveis hierárquicos de centralidade, representando a maior e a menor variedade dos bens e serviços 

ofertados, que se traduzem, por si só, uma hierarquia, conforme o tamanho dos centros e da extensão de sua área 

de influência (IBGE, 2018).  
7 Conforme IBGE (2019), a atribuição de definir as Regiões Metropolitanas e Aglomerações Urbanas não é mais 

do IBGE, desde a CF de 1988, uma vez que passou a ser responsabilidade das Assembleias Estaduais. Quanto às 

Regiões Integradas de Desenvolvimento, as atribuições de definir as RIDs passaram a ser de responsabilidade do 

Congresso Nacional. O IBGE, após a CF de 1988, apenas disponibiliza a composição de tais regiões com base 

nas legislações estaduais e federal.  
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estaduais ou ao Congresso Nacional (no caso das RIDEs) e que, atualmente, apenas 

disponibiliza a composição de tais regiões com base nas legislações estaduais e federal.  

No caso de Palmas, não foram constatadas preocupações por parte dos representantes 

do poder Executivo e do Legislativo verificar os critérios discutidos já utilizados por outras 

Regiões Metropolitanas brasileiras e pelo IBGE até a promulgação de 1988, enquanto órgão 

da União tinha a responsabilidade de defini-los para instituições.  

Esses fatos não foram revelados nas primeiras entrevistas realizadas juntamente aos 

representantes dos órgãos estaduais e dos deputados que fizeram parte da elaboração do 

projeto de lei para a criação da RMP. Conforme sujeitos entrevistados, havia amparo legal na 

Constituição para criar a RMP e que era nítida a procura pelos serviços de saúde, emprego e 

educação pelos diferentes municípios selecionados para integrarem a Região Metropolitana. 

Por isso não seriam necessárias pesquisas para comprovar sua configuração e o caráter 

metropolitano, haja vista que a CF assegurava o direito de sua criação e não previam tais 

questões.   

Sobre o ponto de vista legal, a RMP se constitui como uma Região Metropolitana, 

pois sua instituição (criação) encontra-se amparada no Art. 25, § 3º, da Constituição Federal 

de 1988, que assegura efetivamente a institucionalização das regiões metropolitanas 

brasileiras. No entanto, do ponto de vista da realidade, conforme critérios e processos 

utilizados para institucionalização e configuração das Regiões Metropolitanas do Brasil e pelo 

IBGE, não foram observados os critérios considerados como elementos fundamentais para sua 

constituição. Do mesmo modo, não foram feitos estudos científicos e pesquisas de campo 

sobre as práticas interativas de mobilidade entre Palmas e os municípios e entre os próprios 

municípios, no sentido de verificar a existência e o grau dessas interações. 

 Nesse sentido, Filho (2013, p. 141) destaca que, como estabelece o § 3º do Art. 25 

da Constituição e como definiu o próprio Supremo Tribunal Federal STF, “os Estados podem 

instituir a Região Metropolitana”, mas não significa que o ato institutivo dependa “apenas de 

lei complementar estadual”. A partir da descrição do autor, a instituição de uma Região 

Metropolitana não pode depender somente da lei complementar estadual, mas também da 

criação de regras que condicionem sua criação e constituição de um modo em geral. O autor 

sugere a prévia aprovação em consulta plebiscitária às populações interessadas dos 

municípios que integram a região. 

Também se verificou que a Lei Federal n. 13.089, intitulada como Estatuto da 

Metrópole, que fixa diretrizes gerais para Regiões Metropolitanas e aglomerações urbanas 

instituídas pelos estados, com vista auxiliar no planejamento, na gestão e na execução de 
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políticas públicas, foi instituída em 2015 e a criação da RMP se deu 2013, identificando que 

não se encontra adaptada às diretrizes gerais da referida Lei, principalmente, com as 

alterações realizadas pelo Governo Federal após a publicação do novo EM, Lei n. 13.683, de 

19 de junho de 2018. 

Portanto, entende-se que com apreensão e explicitação desses fatos e seus processos 

e, em particular, da urbanização do Estado e consequentemente da criação da RMP em 2013, 

pelo Governo do Estado, enquanto objeto principal desse estudo exige-se como ponto de 

partida a explanação desses fatores, tendo em vista a compreensão dos processos de formação 

dos núcleos urbanos, em torno dos quais se formaram os diferentes fluxos de negócios, 

mercadorias, força de trabalho, transporte comércio etc. 

Também se deve apontar que, no Brasil, as Regiões Metropolitanas contemporâneas 

não são definidas sobre uma base metodológica comum, o que tende a cada governo instituir 

suas regiões, sem sequer explicitar os critérios utilizados para justificar a delimitação dos 

municípios dessas regiões, assim como de sua configuração, tendo em vista avaliar a 

existência do fato metropolitano.  

De acordo com análise dos dados do último Censo realizado pelo IBGE (2010), há 

grande divergência em relação ao número da população entre as Regiões Metropolitanas 

brasileiras. Nesse sentido, o órgão destaca que São Paulo, a maior Região Metropolitana 

brasileira, abriga 20 milhões de habitantes em 39 municípios, enquanto a menor região, que é 

a do Maranhão, acolhe apenas um pouco mais de 300 mil em oito municípios. Ainda 

comparando a Região do Maranhão com a RMP que abriga, segundo o censo do IBGE 

(2010), um total de 400.092 habitantes em 16 municípios, isto é, com oito municípios a mais 

que a maranhense, nota-se uma grande disparidade no trato da questão, principalmente, 

quanto à necessidade de avaliar outros critérios para confirmar o fato metropolitano antes da 

criação de novas Regiões Metropolitanas. 

 Nesse sentido, Davidovich (2003) afirma que, embora todos os critérios sejam 

relevantes para a análise das regiões brasileiras, o contingente populacional continua sendo 

um dos principais, ao justificar a importância da criação de uma região. Ao mesmo tempo 

questiona “até que ponto as regiões metropolitanas recentes, as de iniciativa estadual, podem 

ser efetivamente identificadas nessa categoria?” (DAVIDOVICH, 2003, p. 62). Dessa forma, 

a sucessão de equívocos, ora apresentados, demonstra o tamanho do desconhecimento por 

parte do poder Legislativo e Executivo dos estados quanto ao fato urbano metropolitano. 

Nesse sentido, Firkowski e Moura (2001) descrevem que esse fato relaciona-se à esperança 

dos governos de buscar recursos financeiros para seus estados, bem como linhas de 
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financiamento voltadas para as unidades regionais. Porém, segundo os autores, o que 

prevalece são os direitos de status, relacionados ao desejo de progresso e a inserção no novo 

campo da modernidade.  

Do mesmo modo, Davidovich (2003) justifica que essa política de metropolização, 

que ora vem sendo desenvolvida no território brasileiro, tem sido muito questionada, 

principalmente em relação aos critérios políticos ora adotados, necessitando fazer uma 

reavaliação das políticas urbanas no que se refere à identificação de critérios urbanísticos que 

envolvam as questões populacionais, demográficas, estruturais e de integração, no sentido de 

corrigir as divergências das deliberações de novas Regiões Metropolitanas. 

Além disso, não se tem um estudo sobre a delimitação correspondente e sobre a 

dinâmica funcional existente na Região Metropolitana de Palmas, do qual se possam utilizar 

as informações estatísticas acerca dos indicadores sociais e econômicos dos municípios que 

compõem a região no sentido de orientar as políticas públicas destinadas. Sem falar que não 

há clareza sobre os critérios que justifiquem a inclusão e a exclusão de municípios 

selecionados para sua composição. 

Portanto, diante da falta de clareza do caráter metropolitano da região de Palmas, 

bem como da falta de critérios estabelecidos pelo Estatuto Metrópole e ainda por não ter sido 

feita uma análise, antes da votação da Lei Complementar, sobre a existência de um fato 

metropolitano em Palmas, bem como seu caráter metropolitano, é o que se propõe para o 

Capítulo 2 da tese responder ao seguinte questionamento: tendo como referência outros 

critérios estabelecidos pelo IBGE, quando cabia instituir as Regiões Metropolitanas no Brasil, 

a tradução dos conceitos estabelecidos pelo EM (2015, 2018), os utilizados para instituição 

das Regiões Metropolitanas de Goiânia (RMG), Belo Horizonte (RMBH) e São Paulo 

(RMSP), entre outros estabelecidos por autores, especialmente por Cunha (2017) e por Roca 

(2003) para análise da RMP, quais poderiam ser selecionados pela autora para identificação 

do caráter da RMP?  

 

 

 

 

 



86 

 

CAPÍTULO 2 – DEFINIÇÃO DE CRITÉRIOS PARA ANÁLISE DO CARÁTER 

METROPOLITANO DA RMP 

  

Ao analisar e selecionar os critérios de institucionalização de uma RM, viu-se 

necessidade de discutir um pouco sobre o processo de metropolizaçao e institucionalização de 

regiões metropolitanas no Brasil, no sentido de entender o porquê da necessidade de definir os 

critérios para identificação do caráter metropolitano. A intenção é trazer à baila as mudanças 

que ocorreram no processo de institucionalização das Regiões Metropolitanas no Brasil. Com 

a transição do regime ditatorial para a nova república, no primeiro período, o processo de 

metropolização no território brasileiro foi marcado pela presença de critérios, enquanto que, 

no segundo período, se denota a ausência de critérios rígidos, estando apenas referendados no 

EM de 2015 e nas alterações realizadas em 2018 pelo Governo Federal, para instituir as novas 

Regiões Metropolitanas, prevalecendo, em muitos casos, somente os interesses políticos. 

 Diante das modificações ocorridas, na atualidade, nota-se a presença dos interesses 

de grupos políticos envolvidos, na esperança de maior desenvolvimento regional, pois as 

questões políticas passaram a ser pensadas enquanto estratégias edificadas entre os governos 

estaduais e municipais, na perspectiva de assegurar investimentos nas instâncias 

governamentais.  

 A ideia de uma Região Metropolitana deve ser pensada pelo âmbito em que foi 

definida, a partir de interesses e necessidades pelo bem comum de todos os municípios 

integrantes. Por isso as RMs devem ser estruturadas enquanto estratégia política 

intermunicipal, pois só a partir da regionalização que os municípios, de forma conjunta, 

conseguem buscar recursos juntamente ao governo para sanar os problemas comuns a uma 

região.  

 Nesse sentido, Dickison (1961) justifica que a coesão de forças políticas traz ideia de 

uma relação municipal consistente, sobre a qual perpassam os interesses comuns, no que 

tange aos aspectos políticos, econômicos e sociais, primando pelo processo de metropolização 

socioespacial de fato, ou melhor, que o espaço geográfico dos municípios contemple, 

realmente, um caráter metropolitano, considerando os critérios preestabelecidos para sua 

análise e comprovação do fato metropolitano. 

 Assim, também, perpassa a questão da legitimidade na criação das Regiões 

Metropolitanas, por estar assegurada na Constituição Federal de 1988, mesmo que não se 

apresente de fato como uma Região Metropolitana. Logo, nota-se uma disparidade entre as 

ações políticas governamentais e os processos socioespaciais, sobre os quais deveriam 
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prevalecer os interesses comuns em todos os aspectos e não só políticos. Fato que acaba 

fazendo com que os conceitos de Região Metropolitana não sejam aplicados na prática na 

instituição de uma nova Região Metropolitana.  

 Nesse sentido, Costa, Matteo e Balbim (2011) definem que a metropolização 

socioespacial acontece quando, em um território, ocorre a integração a partir da cidade-mãe 

apresentando como um território expandido, sobre o qual se compartilham diferentes funções 

e interesses comuns. Os autores registram que a integração passa ser resultado de uma intensa 

urbanização que se realiza a partir da cidade-mãe, da metrópole.  

 Santos (1977) explica que as dinâmicas socioespaciais são frutos do processo de 

produção, pois, à medida que as unidades de produção são distribuídas geograficamente no 

espaço, criam-se novas estruturas e novos espaços de produção. Assim, a formação social está 

diretamente ligada à estrutura produtiva, como também à sua distribuição e ao consumo, de 

maneira que cada RM apresenta sua forma espacial e suas dinâmicas espaciais, pois é 

construída e ao mesmo tempo reconstruída conforme o processo histórico dos espaços 

municipais que a constituíram. Portanto, a institucionalização de uma Região Metropolitana 

depende da dinâmica social, econômica e histórica dos municípios que integram a região. Por 

isso o processo de instituição de uma RM precisa contemplar adoção de critérios que devem 

ser analisados e confirmados com aprovação da Lei Complementar, de acordo apresentação 

das dinâmicas socioespaciais e da constatação da existência do caráter metropolitano. 

 Assim, o processo de instituição de uma RM deve perpassar pela adoção de estudos 

técnicos e audiências públicas com todos os municípios pertencentes à unidade territorial e de 

critérios que devem ser analisados e confirmados com aprovação da Lei Complementar, 

observando as diretrizes estabelecidas no § 2º do Art. 3º da Lei de n. 13.683, de junho de 

2018, e demais normas previstas no EM (2015). Assim, justifica-se a necessidade desses 

estudos, tendo em vista verificar como se processa a apresentação das dinâmicas 

socioeconômicas, socioespaciais e a configuração da Metrópole e da Região Metropolitana 

vivida naquela unidade territorial pesquisada. 

A metrópole institucional é aquela constituída pelos estados federados por meio do 

poder político, tendo como referência apenas a legislação e que na realidade não se constitui 

como tal, haja vista a falta de análise dos aspectos das dinâmicas socioeconômicas e da 

presença do processo socioespacial. Não apresenta, assim, em sua institucionalização a 

presença de um rigor técnico. 
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 Dessa forma, distingue-se que o processo de institucionalização das Regiões 

Metropolitanas no Brasil perpassou por dois períodos distintos, conforme apresentados no 

item 2.1.  

 

2.1 O processo de metropolização e institucionalização de Regiões Metropolitanas no 

Brasil  

 

 O processo de formalização das Regiões Metropolitanas e de outras aglomerações 

urbanas no Brasil pode ser descrita em dois períodos: um anterior à Constituição de 1988 e 

outro posterior a ela. O primeiro período se inicia com a Constituição de 1967, a qual 

delegava à União, mediante lei complementar, a responsabilidade de institucionalização das 

RMs, “[...] constituídas por Municípios que, independentemente de sua vinculação 

administrativa, integrem a mesma comunidade socioeconômica, visando à realização de 

serviços de interesse comum” (Art. 157, § 10). Dessa forma, utilizava-se como requisito para 

configuração de uma RM a constituição de municípios que configurassem como uma mesma 

comunidade socioeconômica e que, independentemente de sua vinculação administrativa, 

participassem da realização de serviços importantes e de interesse de todos, enfim fossem 

beneficiados por uma gestão de serviços integrados, de interesse comum.  

Diante dessa perspectiva, foi aprovada a Lei Complementar n. 14, de 8 de junho de 

1973, quando o governo militar propôs a inserção da política nacional de desenvolvimento 

urbano, decorrente da expansão industrial e da solidificação das metrópoles enquanto lócus 

desse processo. A fim de promover melhorias nessas áreas, o governo procurou identificar os 

problemas; mapear, registrar e institucionalizar as áreas identificadas; selecionar os serviços a 

serem oferecidos; disponibilizar recursos e organizar uma estrutura de gestão (MOURA et al., 

2006). 

Portanto, com base na referida Lei Complementar e estudos desenvolvidos desde a 

década de 60, as primeiras RMs foram estabelecidas, institucionalizadas e administradas pela 

União, por meio das Companhias Metropolitanas de Desenvolvimento (CMD). Daí foram 

criadas as primeiras Regiões Metropolitanas do Brasil como: São Paulo (36 municípios), Belo 

Horizonte (14), Porto Alegre (14), Recife (9), Salvador (8), Curitiba (14), Belém (2) e 

Fortaleza (5). A do Rio de Janeiro (20) só foi instituída em 1974, com a junção dos estados da 

Guanabara e do Rio de Janeiro.  

Entre todas essas que foram institucionalizadas, um dos fatores marcantes foi seus 

altos índices de contingentes populacionais, que, se observar na atualidade, apenas a Região 
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Metropolitana de Belém possui menos de dois milhões de habitantes. Conclui-se que, além de 

se distinguirem enquanto capitais regionais, também funcionavam como um polo atrativo 

populacional.  

Tendo como referência o Art. 2º da Lei n. 14/1973, com o propósito de efetivar as 

Regiões Metropolitanas, ficou estabelecida pelo Governo Federal a implantação de um 

modelo exclusivo de governança metropolitana, constituído de um conselho deliberativo e um 

conselho consultivo a ser instituído por meio de lei estadual. O conselho deliberativo era 

composto de cinco membros nomeados pelo governador do Estado, um escolhido entre os 

nomes que figurassem em lista tríplice feita pelo prefeito da capital e outro mediante 

indicação dos demais municípios integrantes da Região Metropolitana (Art. 2º). Esse conselho 

tinha como incumbência elaborar o PDI da Região Metropolitana e programar os serviços 

comuns Plano de Desenvolvimento Integrado da Região Metropolitana e elaborar a 

programação dos serviços comuns (Art. 3º). Já o conselho consultivo era composto de um 

diretor, que exerceria a função de presidente do conselho deliberativo e de um membro 

indicado por cada município da RM (Art. 2º). Cabia a esse conselho opinar, por solicitação do 

conselho deliberativo, sobre questões de interesse da Região Metropolitana, bem como sugerir 

ao conselho deliberativo a elaboração de planos regionais e a adoção de providências relativas 

à execução dos serviços comuns (Art. 4º). 

A Lei Complementa de n. 14/1973, Art. 5º, também incluía nos serviços de interesse 

metropolitano: planejamento integrado do desenvolvimento econômico e social; saneamento 

básico (água, esgotos e serviço de limpeza pública); uso do solo metropolitano; transportes e 

sistema viário; produção e distribuição de gás combustível canalizado; aproveitamento dos 

recursos hídricos e controle da poluição ambiental, na forma que dispuser a lei federal; outros 

serviços incluídos na área de competência do conselho deliberativo por lei federal. 

Analisando os dispositivos, a referida Lei Complementar, por definir um modelo de 

estruturação e de governança metropolitana, trouxe grandes contribuições quanto ao 

aperfeiçoamento da legislação vigente, a ser imposto pelos governos estaduais, a partir da 

instituição de conselhos deliberativos e consultivos quanto ao trato para a realização dos 

serviços comuns. 

É importante destacar que, naquele período, por ser de responsabilidade do Governo 

Federal a instituição das Regiões Metropolitanas no Brasil, foi repassada ao IBGE a seleção 

dos critérios para análise e caracterização dos novos espaços metropolitanos a serem criados. 

O órgão, por meio de ato administrativo, delineou e fixou três critérios gerais, enquanto 

instrumentos de análise: a) os critérios populacionais, b) critérios estruturais e c) critérios de 
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integração, a partir dos quais foram definidos os parâmetros para delimitação do caráter da 

RMs.    

Dessarte, mediante análise e aplicação dos critérios em diferentes Regiões 

Metropolitanas, a serem institucionalizadas, até o começo do ano de 1990, ainda se 

mantinham as nove regiões metropolitanas que haviam sido criadas, inicialmente pelo 

Governo Federal, uma vez que as novas não se adequavam aos referidos critérios definidos.  

Embora na atualidade o órgão se destaque enquanto uma das principais entidades de 

planejamento territorial, de análises dos processos socioeconômicos e das dinâmicas 

territoriais do país, com o repasse das responsabilidades para os estados, quanto à instituição 

das figuras regionais, faz apenas a divulgação das RMs instituídas, de acordo informações 

repassadas pelos estados responsáveis.   

O segundo período de formalização das regiões metropolitanas e de outras 

aglomerações urbanas no Brasil se iniciou com a promulgação da Constituição Federal de 

1988, quando o Governo Federal repassou aos estados federados a responsabilidade de 

instituir suas próprias Regiões Metropolitanas (MOURA et al., 2006). Segundo Leal (2013), 

essa transferência do Governo Federal para os estados criar suas próprias Regiões 

Metropolitanas resultou de uma necessidade de resposta ao antigo regime autoritário do 

governo militar.  

Dessa forma, expressivas mudanças no processo de metropolização no território 

brasileiro só vieram acontecer após a década de 80, por força da Constituição Federal de 

1988, tendo em vista a disposição exarada no § 3º, Sobre a Organização do Estado, em seu 

Capítulo III, dos Estados Federados, quando se apresenta uma nova dimensão quanto ao novo 

federalismo de integração, no que se refere à instituição e à caracterização das Regiões 

Metropolitanas, das aglomerações urbanas e das microrregiões. Passou, portanto, a partir 

disso, a ter um tratamento totalmente diferenciado do tradicional.  

Assim, o Governo Federal transpôs a competência de instituir as Regiões 

Metropolitanas, aglomerações urbanas e/ou microrregiões para cada Estado federado e aos 

municípios integrantes, mediante aprovação da lei complementar. Com isso, todas as 

responsabilidades de instituição das RMs agora recaem sobre o Estado federado, a outras 

figuras regionais e políticas do Estado e dos municípios, com avaliação, parecer e aprovação 

da Assembleia Legislativa da lei complementar que a institui e a sanção do poder Executivo 

do Estado. Também cabe aos estados federativos a elaboração de critérios no que se refere à 

análise e à caracterização das Áreas Metropolitanas. 
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Portanto, esse período marcou o processo de formalização das Regiões 

Metropolitanas no Brasil, diante do grande número de RMs institucionalizadas a partir das 

modificações no âmbito das políticas de criação com a promulgação da CF de 1988, com o 

repasse da responsabilidade do âmbito federal para os estados federados quanto à delimitação 

e à gestão de seus espaços metropolitanos, por meio de leis complementares e decretos 

(SILVA 2002). Também, nesse sentido, Barreto (2012, p. 2) destaca que “se parece então, é 

um verdadeiro “boom” quantitativo das mesmas, em especial, depois de 1994”. Na visão de 

Moura et al. (2003, p. 36), esse poder dado aos Estados, “além de abrir a possibilidade de 

alteração dos limites das RMs existentes, incluindo ou mesmo excluindo municípios, 

desencadeou um contínuo ciclo de institucionalizações de novas unidades regionais”. 

Dessa forma, quando se analisa o histórico do processo de metropolização no 

território brasileiro, verifica-se que tem passado por expressivas e importantes modificações 

em termos de sua configuração política, geográfica e de gestão. Tais mudanças, segundo Silva 

(2007), estão associadas a dois fatores: o primeiro se encontra inserido nas inovações que vêm 

ocorrendo no processo de urbanização e consequentemente no processo de metropolização, 

mediante o fenômeno da desmetropolização, nova forma de reconcentração populacional e de 

renovação das atividades econômicas está sendo desenvolvida, gerando novas aglomerações 

urbanas; o segundo processo de formalização das Regiões Metropolitanas no Brasil diz 

respeito ao grande número de RMs institucionalizadas a partir das modificações no âmbito 

das políticas de criação com a promulgação da CF de 1988, com o repasse da 

responsabilidade do âmbito federal para os estados federados, quanto à delimitação e à gestão 

dos seus espaços metropolitanos, por meio de leis complementares e decretos. Também, nesse 

sentido, Barreto (2012, p. 2) destaca que “é um verdadeiro „boom‟ quantitativo das mesmas, 

em especial, depois de 1994”. Na visão de Moura et al. (2003, p. 36), esse poder dado aos 

estados, “além de abrir a possibilidade de alteração dos limites das RMs existentes, incluindo 

ou mesmo excluindo municípios, desencadeou um contínuo ciclo de institucionalizações de 

novas unidades regionais”. 

 Há de registrar também as mudanças que vêm ocorrendo em relação à tendência da 

queda do crescimento demográfico nas cidades polos das velhas metrópoles e capitais, bem 

como em relação ao aumento do crescimento demográfico dos municípios da periferia das 

antigas metrópoles, do qual tem originado o sistema de alargamento das cidades, a inserção de 

pequenos municípios, poucos povoados e pequeno crescimento demográfico no contexto das 

políticas metropolitanas. Dessa forma, com essas alterações na estrutura das RMS, as questões 

demográficas, os estudos sobre o processo de formação das aglomerações urbanas e de 



92 

 

polarização precisam estar inseridos enquanto critérios de análise, assim como as relações e 

inter-relações dos municípios e não só as questões políticas e econômicas enquanto principais 

referências para delimitação do contexto metropolitano. 

Conforme Ribeiro (2012), desde a metade do século XX, o crescimento populacional 

e do êxodo rural é justificado por muitos pesquisadores como principais fatores que 

contribuíram com a expansão das cidades no território brasileiro. Processo que tem provocado 

uma forma de regionalização, com enormes disparidades locais e regionais, além de ter 

ativado a metropolização desorganizada e, ao mesmo tempo, concentrada.  

Dessa maneira, as metrópoles, por se constituírem como centros de poder 

econômico, político, social, de decisões e por possuírem o poder de polarizar o território, 

tanto a nível local quanto regional e nacional, têm enfrentado enormes desafios no que se 

refere à gestão do território, de recursos e, principalmente, em relação ao planejamento 

urbano. Segundo Ascher (2012), no Brasil, os pequenos municípios têm enfrentado sérios 

problemas financeiros, enquanto as pequenas e as médias cidades têm procurado saná-los a 

partir da integração com os enormes aglomerados urbanos, favorecendo-se das suas 

potencialidades urbanas, assim como de suas urbanidades. Ainda, verifica-se a importância 

de, primeiramente, se realizar um estudo dos aspectos geográficos, especialmente sobre as 

questões socioeconômicas e ambientais de todos os municípios que constituem a RM, a fim 

de conhecer as funções básicas de interesse comum a todos os municípios. 

  Entre outros critérios, Matteo (2011) justifica que a análise do processo de 

configuração socioespacial é importantíssima, no sentido de caracterizar as unidades regionais 

e verificar sua verdadeira existência, a fim de minimizar essas controvérsias. Também são 

necessários estudos analíticos dos critérios preestabelecidos para conhecer todos os 

municípios enquanto supostos candidatos, assim como da metrópole para se conhecer o 

processo de metropolização e seu verdadeiro caráter metropolitano antes da 

institucionalização de RM. Por isso tem-se verificado que, desde aprovação da Constituição 

Federal de 1988, quando transferiu aos estados o poder de institucionalizar as suas RMs, 

houve grande crescimento em relação aos números das regiões metropolitanas.  

De acordo com Observatório das Metrópoles (2015), nos registros apresentados no 

relatório das Unidades Territoriais Urbanas no Brasil, até março de 2015, haviam sido 

institucionalizadas 71 Regiões Metropolitanas, 3 Regiões Integradas de Desenvolvimento 

(RIDEs) e 4 Aglomerações Urbanas (AUs), totalizando 78 unidades territoriais urbanas, 

abrangendo um total de 1.308 municípios, correspondendo a 23,5% dos municípios 
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brasileiros, quando se considera o universo total do Brasil de 5.570 municípios. Conforme 

estimativas do IBGE (2014), mais de 112,1 milhões de pessoas vivem nas RMs e nas RIDEs.  

No entanto, quando se analisam as estruturas das Regiões Metropolitanas instituídas 

após a Constituição Federal de 1988, evidencia-se grande desigualdade territorial entre elas, 

tanto em termos demográficos, econômicos, sociais quanto em termos de planejamento. Por 

isso, Brasil possui um grande número de RMs com diferentes características, haja vista a falta 

de estabelecimento de critérios únicos e consistentes para análise para sua institucionalização 

e efetivação. 

Gouvêa (2005) afirma que esses problemas poderiam ser minimizados se as 

constituições estaduais estabelecessem os critérios para sua instituição e os mecanismos que 

expliquem sua efetiva existência, bem como as estruturas institucionais de gestão política e 

administrativa para suas Regiões Metropolitanas. 

Matteo (2011) destaca que a falta de definição do que seja o processo de 

metropolização, bem como de critérios para criação das Regiões Metropolitanas traz prejuízos 

principalmente para elaboração de políticas públicas para atendimento dos problemas comuns, 

como lixo, transporte, construção de hospitais de alta complexidade, entre outros.  

Entre os critérios para a delimitação de Regiões Metropolitanas, são citados com 

maior frequência nas constituições estaduais: os indicadores demográficos (volume e ritmo de 

crescimento populacional e densidade demográfica); a necessidade de organização, 

planejamento e execução das funções públicas de interesse comum; e as atividades 

econômicas regionais e seu grau de integração. Nessa mesma perspectiva, Matteo (2011, s/p) 

destaca que, “devido à falta de normatização, há situações de RMs sem metrópole, assim 

como metrópoles que deveriam ter uma RM, mas não tem”. Acrescenta ainda que a falta de 

regulamentação provoca situações díspares no Brasil, uma vez que há RMs formadas apenas 

por dois municípios, enquanto outras, como é o caso de São Paulo, por 39 municípios e com 

um Produto Interno Bruto igual o da Argentina. Ainda o autor ressalta que “o processo de 

configuração socioespacial é o que diferencia uma Região Metropolitana de outras regiões” 

(MATTEO, 2011, s/p). Finaliza destacando que “a necessidade de definir o que são cidades 

médias, pois estas definições são importantes para se estabelecer as políticas públicas” 

(MATTEO, 2011, s/p).  

Tais questões têm provocado grandes debates em relação à capacidade de os estados 

criarem suas próprias Regiões Metropolitanas, principalmente em relação à competência do 

exercício da gestão metropolitana dos estados, à inaptidão administrativa por parte dos vários 

órgãos responsáveis pela gestão metropolitana e à falta de argumentos que explicitem, de 
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forma mais precisa, as informações sobre o envolvimento social nas questões relativas ao 

âmbito metropolitano, haja vista as limitações populares na gestão, mesmo que o Estatuto das 

Cidades justifique a importância da participação popular na gestão das metrópoles. 

Consequentemente, muito se comenta sobre a ausência de critérios/parâmetros e ou 

instrumentos na análise de uma Região Metropolitana e de seu fato metropolitano, 

especialmente, que respondam pela sua configuração socioespacial e o seu verdadeiro caráter 

metropolitano, enfim sobre a sua real existência.  Sobre essa questão, Devanzo et al. (2011, p. 

101) justificam que,  

Na forma atual, a região metropolitana é um meio de administração regional, posto 

que a Constituição Federal não lhe confere poderes de ente federado e delegação de 

competências metropolitanas. Também não foram estabelecidos critérios para sua 

delimitação, gerando a institucionalização de diversas regiões metropolitanas que 

não se sustentam como tal [...]. Esta questão se reveste de grande interesse, 

especialmente à medida que o processo de metropolização se torna mais complexo. 

  

Na tentativa de minimizar os problemas em relação ao processo de metropolização 

no território brasileiro, o Governo Federal propôs expressivas modificações na legislação a 

partir da publicação da Lei n. 13.683, de 19 de junho de 2018, a qual propõe alterações nas 

Leis n. 13.089, de 12 de janeiro de 2015 (Estatuto da Metrópole) e n. 12.587, de 3 de janeiro 

de 2012, que institui as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana. Entre as 

principais alterações propostos para o EM de 2015 e para o de 2018, além de apresentar novos 

conceitos para plano de desenvolvimento urbano integrado e Região Metropolitana, introduz 

um novo conceito de área metropolitana. Contudo poucas foram alterações quanto ao 

processo de institucionalização e especialmente no que tange aos critérios para criação e 

configuração das RMs. As alterações mais significativas ficaram a cargo do planejamento, da 

execução das funções públicas de interesse comum, do plano de desenvolvimento urbano 

integrado e quanto aos instrumentos de governança interfederativa no campo do 

desenvolvimento urbano. Enfim, foram propostos diferentes ajustes para as RMs no que se 

refere à forma de configuração política, geográfica e de gestão. 

 Assim, enquanto estudo preliminar para a formalização dos critérios a serem 

aplicados à RMP, apresenta-se, no item 2.1.1, uma breve discussão sobre critérios e premissas 

para análise do caráter metropolitano das Regiões Metropolitanas do Brasil.  
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2.1.1 Critérios e premissas para análise do caráter metropolitano das Regiões 

Metropolitanas do Brasil e da RMP 

  

 Vale relembrar que o termo Região Metropolitana apareceu pela primeira vez na 

legislação brasileira em 1967, na publicação da Constituição Federal, em seu Art. 164, em que 

deliberava que União poderia, por meio de Lei Complementar, constituir Regiões 

Metropolitanas, formadas por municípios que, independentemente de seu vínculo 

administrativo, deveria integrar a mesma unidade socioeconômica, objetivando a realização 

dos serviços comuns. 

 Na década de 1968, houve necessidade de uma nova divisão regional, mediante as 

transformações ocorridas no espaço urbano, amparada essencialmente nos enfoques dos 

elementos físicos do território, visto que os conceitos aplicados e os levantamentos já 

realizados não mais correspondiam à realidade física, social e econômica do país. Dessa 

forma, o IBGE, por meio de seu departamento de geografia, procurou desenvolver uma nova 

divisão regional para o país, fundamentada na junção dos conceitos de regiões polarizadas e 

homogêneas, assim como para os polos de desenvolvimento foi indicado como conceito a 

hierarquização das unidades identificadas. Assim, apresentou-se um novo conceito para 

região, enquanto um “espaço organizado pelo homem”, com o entendimento sobre a evolução 

das estruturas, tanto a nível social e econômico como para análise dos fluxos, que seja de 

capital, pessoas e mercadorias. 

 Os geógrafos do IBGE, Galvão e Faissol (1973), destacam que, para compreender a 

organização espacial, diante da grande adversidade que o país apresenta, implica uma análise 

a partir da divisão dos fenômenos essenciais, levando em consideração a uniformidade do 

espaço, assim as classificam em regiões homogêneas e funcionais. As regiões homogêneas 

devem ser analisadas de acordo com suas formas de organização em relação à produção, 

enquanto que as regiões funcionais, ou áreas distintas as análises, devem ser realizadas 

conforme os fenômenos de interação e da existência das relações.  

 Também, alertam os pesquisadores quanto à importância da definição das escalas 

macro e microrregiões e à identificando das funções desses lugares e às formas de relações e 

interações existentes entre uma determinada cidade e uma região. A partir dessas relações, é 

possível identificar e classificar as principais cidades do país enquanto metrópoles nacionais e 

regionais. Podem ser delimitadas a partir das diferentes funções que exercem, das relações 

socioeconômicas existentes, do grau de urbanização e polarização e do número da população, 

sugerindo um patamar superior de 400.000 habitantes. 
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 Perides (1994, p. 87) descreve que, para a mudança do conceito de região, foram 

apresentadas três justificativas: a primeira baseada na evolução do conceito em Geografia, a 

qual possibilitaria uma compreensão mais precisa das realidades regionais brasileiras; a 

segunda, em que a divisão regional anterior, estabelecida com base nas regiões naturais, “não 

forneceria quadros territoriais apropriados que pudessem ser utilizados pelas políticas de 

planejamento e de desenvolvimento que se intensificaram a partir do final dos anos 50”; a 

terceira justificativa se encontra vinculada às transformações que ocorreram no processo de 

urbanização e industrialização e uma visão maior do território brasileiro, questões não 

contempladas na divisão anterior. 

 Foi por meio da Conferência Nacional de Geografia e Cartografia – CONFEGE, 

realizada em janeiro de 1968, organizada pelo IBGE, que ficou definida a necessidade de 

qualificação e definição de aglomerações metropolitanas para fins de planejamento, bem 

como a instituição de um Grupo de Áreas Metropolitanas (GAM) para a realização de estudos 

pelo departamento de geografia do órgão. Esses estudos, segundo Faissol et al. (1969), foram 

estabelecidos com o objetivo de definir critérios para identificar e delimitar as áreas 

metropolitanas do país, tendo como referência os dados do Censo de 1970, portanto, foram 

baseados nos métodos estatísticos e nas teorias de urbanização e metropolização. Contudo, foi 

com a publicação do artigo de Galvão et al. (1969) que se oficializou a proposta do GAM, 

pois foi com base nos critérios propostos nesse artigo que foram delimitados e definidos os 

principais polos de desenvolvimento que culminou na instituição das nove primeiras Regiões 

Metropolitanas do país. 

  Nesse sentido, Galvão e Faissol (1973) justificam que o crescimento de inúmeras 

cidades no território brasileiro, em meados da década de 1970, fez com que o governo 

organizasse a institucionalização das primeiras Regiões Metropolitanas no país, cujos critérios 

foram definidos pelo IBGE, os quais priorizaram os interesses comuns, as dinâmicas dos 

processos sociais e econômicos dos municípios metropolitanos. Esses critérios são discutidos 

no item a seguir, enquanto referência para estabelecimento da análise do caráter metropolitano 

da RMP. 

 Segundo Galvão et al. (1969, p. 56), uma RM distinguia-se pelas formas de relações 

intrametropolitanas, portanto, definia-se como   

[...] um conjunto de municípios integrados econômica e socialmente a uma 

metrópole, principalmente por dividirem com ela uma estrutura ocupacional e uma 

forma de organização do espaço característica e por representarem, no 

desenvolvimento do processo, a sua área de expansão próxima ou remota.  
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 Enquanto metrópole era definida por Galvão et al. (1969) como uma grande cidade 

com relações em nível nacional, funções urbanas diversificadas e especializadas. Segundo os 

autores, a cidade central da RM deveria ter grande volume populacional acima de 400 mil 

habitantes e densidade demográfica igual ou superior a 500 habitantes/km² no seu distrito-

sede. Conforme os autores, os recortes tanto populacional como da densidade demográfica 

foram definidos por meio de pesquisas do departamento de geografia.  

Assim, tendo como referência os critérios adotados pelo IBGE, os conceitos 

apresentados pelo Estatuto da Metrópole (2015, 2018) e pelas regiões metropolitanas como 

São Paulo, Belo Horizonte e Goiânia e estudos de diferentes pesquisadores, como Cunha 

(2017), Roca (2005), e de instituições, como Instituto de Pesquisas Aplicadas (IPEA), 

Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (Ipardes) e Observatório das 

Metrópoles, propõe-se para o item 2.2 discutir e estabelecer os critérios para análise do caráter 

da RMP. 

 

2.2 Discussão e seleção de critérios, tendo como referência outros estudos para aplicação 

e avaliação do caráter metropolitano da RMP 

 

2.2.1 Os critérios estabelecidos pelo IBGE em 1970 

   

Vale registrar que as justificativas aqui apresentadas para os critérios selecionados 

pelo IBGE estão baseadas nos estudos realizados pela Divisão de Geografia do órgão, em 

parceria com Instituto de Pesquisa Econômica (IPEA), do Ministério do Planejamento. Essa 

referência se faz jus, pois foi com base nesses estudos que foi estruturada a Divisão Regional 

do Brasil, na década de 1960, revisada em 1969 e definida em 1970, e encontra-se em vigor 

até os dias atuais, mesmo com algumas alterações. 

 Segundo IBGE (1970), em relação a critérios demográficos, a análise deve primar 

pela distribuição quantitativa e qualitativa do potencial humano, bem como seus aspectos 

dinâmicos. Quanto aos aspectos quantitativos, a avaliação deve estar associada à distribuição 

de hab./km² e, em números absolutos, traçar um paralelo entre o quadro urbano e rural. As 

análises dos critérios demográficos buscam efetuar uma análise comparativa e da tendência da 

população, tendo como base os resultados dos censos. Sobre os aspectos qualitativos, a 

avaliação deve abranger a análise da estrutura da população, conforme ramos das atividades, 

nível de instrução, estrutura por grupos de idade, composição por sexo e índices de nível de 

vida. 
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 Smith e Morrison (2003) explicam que o fator demográfico envolve apreciação e 

aplicação de conceitos, dados e técnicas demográficas às necessidades tanto do setor público 

como setor privado nas tomadas de decisões. 

 Quanto aos critérios estruturais sobre a população ativa, a análise consiste em 

observar o percentual da população ocupado em atividades industriais, como gêneros têxtil, 

mecânico, alimentício, metalúrgico ou outros, que se apresentem em maior percentual na 

região estudada. Além disso, faz-se análise comparativa da produção industrial e da produção 

agrícola, apresentando os índices dos diferentes municípios que integram a RM, destacando o 

percentual de superação da produção industrial e se atinge três vezes a agrícola.  

 Enquanto o movimento pendular, as análises visam avaliar o deslocamento frequente 

da população entre os municípios de residência e o município de trabalho, estudo e 

atendimentos hospitalares. Esse movimento, segundo Silva (2012), comumente, está 

relacionado à expansão de uma determinada região que exerce influência em termos de 

centralidade, que na maioria das vezes se encontra relacionada ao mercado de trabalho. Os 

deslocamentos também podem ser analisados para fins de estudo e atendimentos relacionados 

à saúde. Ainda o autor explica que o movimento pendular pode acontecer de forma individual 

ou em grupo, por meios de transporte público, privado ou coletivo. 

Davidovich e Lima (1975, p. 54) destacam que o movimento pendular deve ser uma 

referência para a identificação de aglomerações urbanas e de áreas metropolitanas, por esse 

motivo foi adotado o “percentual de pessoas residentes que trabalham fora do município em 

relação ao total da população economicamente ativa: o município deve apresentar um número 

de residentes trabalhando fora pelo menos da ordem de 10%”.  

Também conforme Davidovich e Lima (1975), a partir de estudos realizados pelo 

IBGE, há aglomerações urbanas com diferentes características, umas que apresentam um 

intenso processo de urbanização e ao mesmo tempo com um pequeno número de população, 

ainda que existam núcleos urbanos de nível metropolitano e não metropolitano, além de 

aglomerações urbanas com espaços urbanizados e contínuos e sem continuidade. Para tanto, 

as autoras estabeleceram critérios utilizados para estudo e análise. Assim, para esse caso, 

segundo elas, foram usados os critérios de caráter urbano e de integração. Para o caráter 

urbano, foram usados os indicadores demográficos e de estrutura econômica, enquanto para 

os de integração, os movimentos pendulares das pessoas que trabalham e estudam fora do 

município de origem.  

Sobre a expressão movimentos pendulares, Etamm et al. (2008, p. 5) destacam que é 
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[...] habitualmente utilizada para designar os movimentos quotidianos das 

populações entre o local de residência e o local de trabalho ou estudo. O conceito de 

movimento pendular encerra, na sua forma mais simples, duas deslocações de uma 

pessoa entre dois pontos do espaço geográfico: uma de ida para o local de trabalho 

ou estudo e outra de retorno ao local de residência. Desse modo, antes de mais, o 

movimento pendular é uma questão funcional que resulta da organização do 

território e da não coincidência entre o local de residência e os locais de trabalho ou 

estudo.  

  

 Também, nessa perspectiva, Moura, Branco e Firkowski (2005) afirmam que o 

deslocamento entre espaços geográficos é necessário para o sujeito executar seus atos no dia a 

dia que sejam ligados a compras, estudo, lazer ou trabalho. Destacam também que os fluxos 

que acontecem em determinadas aglomerações urbanas devem ser pesquisados, “na medida 

em que colocam populações e administrações municipais em grau de maior vulnerabilidade 

quanto à incidência e oscilação de demandas por serviços, equipamentos e políticas públicas” 

(MOURA; BRANCO; FIRKOWSKI, 2005, p. 131). 

 Quando se discutem os critérios de integração, nota-se que as relações 

metropolitanas referem-se a um dos aspectos mais relevantes na delimitação das áreas 

metropolitanas, as quais são representadas por inúmeros fluxos de bens, comunicação e 

principalmente de pessoas, definindo o processo de integração.  

Segundo Galvão (1969), uma das formas de materialização do fato metropolitano é o 

deslocamento diário de população entre o local de residência do local de trabalho, no entanto, 

poucas pesquisas têm sido dedicadas ao trato da comutação diária, relacionadas ao tipo 

origem/destino nas aglomerações urbanas. Por isso, o IBGE, definiu como um dos critérios a 

serem analisados para se identificar a integração dos municípios metropolitanos: “pelo menos 

10% de sua população total deslocando-se diariamente, em viagens intermunicipais, para o 

município que contém a cidade central ou outros municípios da área” (GALVÃO et al., 1969, 

p. 61). 

Os estudos sobre os fluxos de pessoas, tanto para o trabalho como para o serviço, 

relacionados à origem e ao destino entre os municípios integrantes da RM, são concebidos por 

Cunha (1995) como uma grande oportunidade por capturar, ao mesmo tempo, os fluxos 

migratórios internos e a mobilidade pendular que ocorre no município, assim como para 

verificar a existência ou não de uma aglomeração urbana e de uma RM. 

Entre os critérios do IBGE (1970) para delimitação das áreas metropolitanas, foram 

estabelecidos como linha mestra: a) critérios demográficos; b) critérios estruturais e c) 

critérios de integração. Dessa maneira, cada qual apresenta suas delimitações a serem 

observadas nas análises do caráter metropolitano, conforme apresenta o Quadro 10. 
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Quadro 10 – Critérios estabelecidos pelo IBGE para classificar as RMs no Brasil 

a) Critérios 

demográficos 

- A população da cidade central deve ser composta por, no mínimo, 400 mil habitantes. 

- Densidade demográfica deve ser de, no mínimo, 500 mil habitantes por km
2
 para o 

distrito da cidade central. 

- Os municípios vizinhos devem possuir densidade demográfica de, no mínimo, 60 

habitantes por km
2
.  

- Caso o município não atenda esse requisito, é necessário que pelo menos um distrito 

contíguo a outro município da área possua essa densidade. 

 - E a variação da população deve ser de, no mínimo, 45% no município ou distrito 

contíguo. 

b) Critérios 

estruturais 

- Pelo menos 10% da população ativa desse ser ocupada em atividades industriais.  

- Nos núcleos dormitórios, essa porcentagem é substituída pelo movimento pendular 

maior e igual a 20% da população, deslocando-se diariamente para qualquer ponto da 

área. 

- Quando o valor da produção industrial supera três vezes o da produção agrícola. 

c) Critérios de 

integração 

- Pelo menos 10% da população do município se desloque diariamente, em viagens 

intermunicipais, para o município que contém a cidade central ou outros municípios da 

área.  

- Apresente um índice de ligações telefônicas para a cidade central superior a 80, por 

aparelho, durante o ano. 

Estudos do IBGE definem: 

Região Metropolitana: distinguia-se pelas formas de relações intrametropolitanas, portanto, definia-se como 

“um conjunto de municípios integrados econômica e socialmente a uma metrópole, principalmente por 

dividirem com ela uma estrutura ocupacional e uma forma de organização do espaço característica e por 

representarem, no desenvolvimento do processo, a sua área de expansão próxima ou remota” (GALVÃO et 

al., 1969, p. 56).  

Metrópole é definida por Galvão et al. (1969) como uma grande cidade com relações em nível nacional, 

funções urbanas diversificadas e especializadas. Segundo os autores, a cidade central da RM deveria ter 

grande volume populacional, acima de 400 mil habitantes, e densidade demográfica igual ou superior a 500 

habitantes/km² no seu distrito-sede.  

Fonte: elaborado pela autora (2019) a partir de Galvão et al. (1969). 

  

 Por fim, Galvão et al. (1969) descrevem que a metodologia utilizada para 

incorporação de outros municípios a uma região deveria atender a pelo menos um dos quatro 

critérios descritos: 

 densidade demográfica: os municípios contíguos deveriam possuir uma densidade 

demográfica igual ou superior a 60 habitantes/km²; 

 crescimento populacional: o município precisaria ter apresentado crescimento 

populacional de no mínimo 45% entre 1950 e 1960 para ser incorporado à RM; 

 estrutura econômica: o município deveria apresentar pelo menos uma das seguintes 

características: volume da produção industrial pelo menos três vezes maior que a 

produção agrícola, ou pelo menos 10% de população potencialmente ativa empregada 

em atividades industriais; 

 integração por deslocamentos pendulares: propuseram a utilização de dados de fluxos 

de deslocamento pendular ou de ligações telefônicas entre os municípios como medida 

do nível de integração entre eles, como referência mínima foi indicado enquanto 
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patamar mínimo de deslocamentos entre 10% e 20%, com diferente fórmulas de 

cálculo. 

  

2.2.2 Os critérios indicados nos conceitos estabelecidos pelo Estatuto da Metrópole 

(2015, 2018) para as instituições das Regiões Metropolitanas no Brasil 

 

 O ritmo acelerado do processo de urbanização que vem ocorrendo no Brasil, desde a 

década de 60, tem trazido à tona inúmeros problemas em relação ao planejamento e à gestão 

dos espaços urbanos, em especial nos espaços metropolitanos. Também, na tentativa de 

resolvê-los, muitas leis foram instituídas especificamente para definir esses espaços urbanos, 

bem como para indicar as competências administrativas para as Regiões Metropolitanas. 

 No que se refere às competências de governança e sobre os espaços metropolitanos, 

o Estatuto da Metrópole (2015) determina que sua estrutura deve ser organizada com 

representantes do poder Executivo, Estado, municípios, com representantes de funções 

técnico-consultivos dos órgãos públicos e da sociedade civil. Determina também que os 

estados e os municípios integrantes dos espaços metropolitanos sejam os principais 

responsáveis pelos avanços e pelos desafios a serem enfrentados. 

 Um dos problemas mais visíveis dos espaços metropolitanos está relacionado ao 

grande aumento da densidade populacional, que, consequentemente, tem gerado a carência na 

oferta dos serviços de infraestruturas como: malha viária, mobilidade urbana, habitacionais, 

demanda dos serviços sólidos, água potável, entre outros. Isso tem gerado grandes prejuízos 

na qualidade e na quantidade de serviços oferecidos à população desses espaços, enquanto 

deveriam ser considerados como serviços públicos de interesses comuns a todos que ocupam 

esses espaços.  

 Nesse sentido, Fernandes (2008) destaca que há um descompasso entre o pacto 

territorial institucionalizado e as necessidades concretas da organização territorial, nos 

grandes centros urbanos, perpassa os limites territoriais dos municípios, apresentando um 

enorme complexo geográfico, os quais necessitam de planejamento, ações e estratégias para 

administrar e resolver os problemas comuns a todos. Esses desafios vêm, historicamente, 

marcando a questão metropolitana no país e, ao mesmo tempo, exigindo cada vez mais o 

estabelecimento de diretrizes eficazes de planejamento, de gestão e essencialmente em relação 

à delimitação e à organização desses espaços. 

 Pelo fato de a Constituição Federal de 1988 não definir os critérios para delimitação 

e organização dos espaços em relação à institucionalização das Regiões Metropolitanas no 
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Brasil e por ter repassado aos entes federados essa competência, acabou abrindo brechas para 

que muitas regiões fossem criadas sem critérios claros e objetivos, bem como a inserção de 

municípios sem predicativos mínimos de serem (OBSERVATÓRIO DAS METRÓPOLES, 

2009).  Da mesma forma fez o Estatuto da Metrópole, instituído como Lei Federal n. 

13.089/2015 e suas alterações a partir da Lei n. 13.683/2018, com o propósito de fixar as 

diretrizes gerais para o planejamento, a gestão e a execução das funções públicas de interesse 

comum em Regiões Metropolitanas e aglomerações urbanas, quando deixa a cargo dos entes 

federados a responsabilidade de instituir suas regiões metropolitanas e criar seus próprios 

critérios.  

 É preciso considerar que a lei por si só já traduz o que de fato deve ser cumprido e 

analisando. Também, que o propósito dela é regular as ações do homem, tendo em vista 

beneficiar a todos, sem distinção e cada benefício é levado às pessoas da forma que é 

interpretado. Assim, o Art. 5º do Estatuto da Metrópole indica que cabe às leis 

complementares estaduais, no ato de criação de suas Regiões Metropolitanas, como também a 

definição de Região Metropolitana que está sendo instituída ressaltar:  

I - os Municípios que vão integrar a unidade territorial urbana; II - os campos 

funcionais ou funções públicas de interesse comum que justificam a instituição da 

unidade territorial urbana; III - a conformação da estrutura de governança 

interfederativa, incluindo a organização administrativa e o sistema integrado de 

alocação de recursos e de prestação de contas; e IV - os meios de controle social da 

organização, do planejamento e da execução de funções públicas de interesse 

comum (BRASIL, 2015). 

 

 Ao analisar o Art. 3º § 2º do EM de 2018, identifica-se que, para criação de RM, são 

necessários estudos técnicos de todos os municípios, tendo em vista: identificar as 

características gerais dos municípios inseridos na unidade territorial urbana; os campos 

funcionais, ou melhor, as funções públicas de interesse comum
8
 que justifiquem a instituição 

da unidade territorial urbana; a configuração do desenho da estrutura de governança 

interfederativa que pretende implantar, incluindo a organização administrativa e o sistema 

integrado de alocação de recursos e de prestação de contas; e, por fim, os meios de controle 

social da organização, do planejamento e da execução de funções públicas de interesse 

comum. Dessa maneira, indica estudos e análise de todos os municípios que compõem a RM, 

apresentando as Funções Públicas que são de Interesse Comum (FPICs), justificando sua 

instituição e a definição da estrutura de governança interfederativa e dos meios de controle 

social. 

                                                           
8
 A função pública de interesse comum, segundo inciso III do Art. 2º do Estatuto da Metrópole, refere-se à 

“política pública ou ação nela inserida cuja realização por parte de um Município, isoladamente, seja inviável ou 

cause impacto em Municípios limítrofes” (BRASIL, 2015). 
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  Os conceitos estabelecidos no Estatuto da Metrópole que se encontra em vigor são os 

seguintes:    

 Região Metropolitana se constitui como uma “unidade regional instituída pelos 

Estados, mediante lei complementar, constituída por agrupamento de Municípios 

limítrofes para integrar a organização, o planejamento e a execução de funções 

públicas de interesse comum” (BRASIL, 2018);  

 Aglomeração Urbana é definida como “unidade territorial urbana constituída pelo 

agrupamento de 2 (dois) ou mais Municípios limítrofes, caracterizada por 

complementaridade funcional e integração das dinâmicas geográficas, ambientais, 

políticas e socioeconômicas” (BRASIL, 2015); 

 Função Pública de Interesse Comum é caracterizada como “política pública ou ação 

nela inserida cuja realização por parte de um Município, isoladamente, seja inviável 

ou cause impacto em Municípios limítrofes” (BRASIL, 2015);  

 Área Metropolitana é caracterizada como “representação da expansão contínua da 

malha urbana da metrópole, conurbada pela integração dos sistemas viários, 

abrangendo, especialmente, áreas habitacionais, de serviços e industriais com a 

presença de deslocamentos pendulares no território” (BRASIL, 2018); 

 Metrópole é conceituada como um “espaço urbano com continuidade territorial que, 

em razão de sua população e relevância política e socioeconômica, tem influência 

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

capital regional, conforme os critérios adotados pelo IBGE” (BRASIL, 2015). 

Dessa forma, ao analisar os conceitos ora expostos, verifica-se que já traduzem os 

critérios, entre eles, estão: 

 identificar a formação de uma aglomeração urbana: considerando que deve ser 

constituída pelo agrupamento de dois ou mais municípios limítrofes, definida por meio 

da complementaridade funcional e da integração das dinâmicas geográficas, 

ambientais, políticas e socioeconômicas, cujos aspectos devem ser fundamentados a 

partir de estudos das dinâmicas dos aspectos geográficos, ambientais, políticos e 

socioeconômicos, comprovados a partir de relatórios técnicos;  

 proceder a estudos e análise de todos os municípios que compõem a RM: indicando as 

Funções Públicas que são de Interesse Comum (FPICs). Entre as funções públicas, 

devem ser considerados todas as atividades e serviços que causam impactos nos 

municípios integrantes da Região Metropolitana, como: transporte intermunicipal, 
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sistema viário metropolitano, defesa civil, saneamento básico, uso do solo, 

aproveitamento dos recursos hídricos, distribuição de gás canalizado, cartografia, 

preservação ambiental, habitação, habitação, saúde e desenvolvimento 

socioeconômico; 

 propor a realização de estudos para identificação da metrópole, como comprovação da 

continuidade territorial, diante da verificação de influência nacional ou sobre a região 

que configure, no mínimo, a área de influência de uma capital regional, conforme os 

critérios adotados pelo IBGE;  

 verificar a representação da expansão contínua da malha urbana da metrópole, 

conurbada pela integração dos sistemas viários, abrangendo, especialmente, áreas 

habitacionais, de serviços e industriais com a presença de deslocamentos pendulares 

no território, tendo como referência os estudos sobre as Regiões e Influências das 

cidades – REGIC/IBGE (2008); e 

 classificar os níveis da influência regional da capital, Palmas, enquanto centro 

polarizador da rede urbana do Estado, conforme classificação adotada pelo 

REGIC/IBGE (2008), a fim de avaliar a configuração legal da Metrópole Palmas e da 

RMP -TO. 

Ainda observando os critérios adotados pelo IBGE (2008), constata-se que se 

referem a pesquisas nos núcleos dormitórios, cuja porcentagem é substituída pelo movimento 

pendular maior e igual a 20% da população, deslocando-se diariamente para qualquer ponto 

da área e que pelo menos 10% da população do município se desloque diariamente em 

viagens intermunicipais para o município que contém a cidade central ou outros municípios 

da área.  

Avaliando todos esses critérios ora identificados nos conceitos, ao final identifica-se 

o conceito de RM como uma “unidade regional instituída pelos Estados, mediante lei 

complementar, constituída por agrupamento de Municípios limítrofes para integrar a 

organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum” 

(BRASIL, 2018). Assim, os conceitos de Região Metropolitana, aglomeração urbana, 

metrópole e de área metropolitana já estabelecem os critérios que respondem na formalização, 

na delimitação e ou na caracterização da Região Metropolitana, que devem estar contidos na 

lei complementar na solicitação da criação. 

 Esses quesitos se encontram expressos no Art. 3º, § 2º, e no seu Parágrafo Único do 

EM (2015), os quais reforçam que: 
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Art. 3º. Os Estados, mediante lei complementar, poderão instituir regiões 

metropolitanas e aglomerações urbanas, constituídas por agrupamento de 

Municípios limítrofes, para integrar a organização, o planejamento e a execução de 

funções públicas de interesse comum. [...] 

§ 2º A criação de uma região metropolitana, de aglomeração urbana ou de 

microrregião deve ser precedida de estudos técnicos e audiências públicas que 

envolvam todos os Municípios pertencentes à unidade territorial. 

Parágrafo único. Estado e Municípios inclusos em região metropolitana ou em 

aglomeração urbana formalizada e delimitados na forma do caput deste artigo 

deverão promover a governança interfederativa, sem prejuízo de outras 

determinações desta Lei (BRASIL, 2015). 

 

 Portanto, para os efeitos dessa Lei, formulação, delimitação e/ou caracterização 

indicam a realização de pesquisa de campo, que devem ser apresentadas em forma de relatório 

dos municípios da RM a ser instituída, por meio dos critérios, os quais devem fazer parte da 

lei complementar da solicitação de aprovação pelo Estado à Assembleia Legislativa para 

instituir uma RM. 

 É importante registrar que, para as Regiões Metropolitanas e ou aglomerações 

urbanas já formalizadas e delimitadas mediante lei complementar, o Art. 3º (2015) e § 1º do 

EM (2018) determinam que devem promover “a governança interfederativa, sem prejuízo de 

outras determinações desta Lei”. Nota-se que cabe aos estados e aos municípios sua 

adequação para a promoção da governança interfederativa, indicando que terão apoio 

governamental desde se adéquem à Lei. O inciso IX do Art. 2º prevê que 

[...] governança interfederativa das funções públicas de interesse comum: 

compartilhamento de responsabilidades e ações entre entes da Federação em termos 

de organização, planejamento e execução de funções públicas de interesse comum, 

mediante a execução de um sistema integrado e articulado de planejamento, de 

projetos, de estruturação financeira, de implantação, de operação e de gestão 

(BRASIL, 2018). 

 

Em síntese, os critérios encontrados nos conceitos estabelecidos pelo Estatuto da 

Metrópole, Lei Federal n. 13.089/2015, são apresentados no Quadro 11.  

 

Quadro 11 – Critérios de delimitação e organização de RM, encontrados de forma implícita 

nos conceitos estabelecidos pelo Estatuto da Metrópole de 2015 e 2018 

CONCEITOS 

 

Nº DE 

CRITÉRIOS 

CRITÉRIOS 

IDENTIFICADOS 

 

 

Aglomeração 

Urbana 

 

 

 

 

 

Critério 1 

1.1 Identificar a formação de uma aglomeração urbana, constituída pelo 

agrupamento de dois ou mais municípios limítrofes que apresentem 

complementaridade funcional. 

1.2 Verificar a integração das dinâmicas geográficas, ambientais, políticas e 

socioeconômicas dos municípios, observando a complementaridade funcional, 

comprovados a partir de relatórios técnicos. 

 

 

Metrópole 

 

 

Critério 2 

2.1 Conferir o número da população, densidade demográfica e a relevância 

política e socioeconômica.  

2.2 Identificar os fluxos pendulares da população em busca de serviços (escola, 

trabalho, saúde) a fim de verificar a continuidade territorial. 

2.3 Verificar a influência (local, regional e nacional) da metrópole de acordo 
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classificação dos níveis hierárquicos adotados pelo IBGE. 

Área 

Metropolitana 

Critério 3 3.1 Verificar a expansão contínua da malha urbana da metrópole, conurbada 

pela integração dos sistemas viários, abrangendo áreas habitacionais, de 

serviços e industriais com presença de fluxos pendulares. 

Classificar os níveis da influência regional da capital, Palmas, enquanto centro 

polarizador da rede urbana do Estado, conforme classificação adotada pelo 

REGIC/IBGE (2008), a fim de avaliar a configuração legal da Metrópole 

Palmas e da RMP -TO 

Função Pública 

de Interesse 

Comum 

Critério 4 4.1 Proceder a estudos e análise de dos todos os municípios que compõem a 

RM, indicando as Funções Públicas que são de Interesse Comum (FPICs). 

    Fonte: elaborado pela autora a partir do Estatuto da Metrópole (2015, 2018).  

 

2.2.3 Os critérios utilizados para institucionalização das Regiões Metropolitanas de São 

Paulo, Belo Horizonte e Goiânia 

 

 Pelo fato de as Regiões Metropolitanas de São Paulo e Belo Horizonte abrangerem 

grandes áreas de influências econômicas e de indiscutível complexidade, apresentarem 

grandes avanços desde a época de suas criações e por estarem vivenciando o novo período 

pós-Constituição Federal de 1988, assim como a do Estado de Goiás ter-se consolidado 

enquanto a principal da área do cerrado e a RMP estar inserida nesse contexto, procurou-se 

buscar analisar os critérios adotados por elas na atualidade como referência para a elaboração 

de outros critérios para análise da RMP. 

 

2.2.3.1 Critérios utilizados para instituição da Região Metropolitana de São Paulo  

 

A Região Metropolitana de São Paulo (RMSP), também conhecida como a Grande 

São Paulo, foi instituída por meio da Lei Complementas n. 14, de 8 de junho de 1973. 

Atualmente conta com 39 municípios e um intenso processo de conurbação. Sua área 

territorial abrange 8.051 km², sendo que 2.139 são de área urbanizada, e tem como município 

polo a cidade de São Paulo.  

Além da RMSP, o Estado de São Paulo conta com mais duas Regiões 

Metropolitanas: Região Metropolitana da Baixada Santista, criada em 30/07/1996, por meio 

da Lei Complementar Estadual n. 815/1996, com nove municípios, e tem Santos enquanto 

cidade polo; a outra é a Região Metropolitana de Campinas, instituída em 19/06/2000 pela Lei 

Complementar Estadual n. 870/2000, contendo 19 municípios, e o município de Campinas é o 

polo da região. 

Ao todo, as três Regiões Metropolitanas ocupam uma área de 5,67% de toda área 

geográfica do Estado de São Paulo e 0,16 do Brasil. De acordo censo IBGE (2010), o Estado 
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de São Paulo conta com uma população de 41.699.926 hab., desta 39.552.234 ocupavam área 

urbana e 1.699.926 e com uma densidade de 166,23 hab./km². Somente nas três Áreas 

Metropolitanas residem 58,6 da população do Estado, correspondendo a 12% da brasileira. 

A Região Metropolitana de São Paulo, segundo Freitas (2010), é a maior do Brasil e 

a quinta
 
maior do mundo, a qual reúne diferentes municípios conurbados e intensamente 

relacionados com diversas funções urbanas. De acordo com estudo das Regiões de Influência 

das Cidades 2007-REGIC, realizado pelo Instituto Brasileiro Geografia e Estatística, São 

Paulo é a grande metrópole brasileira com projeção em todo o país. Os municípios que 

integram essa rede urbana abrangem cerca de 28,0% da população nacional. Essa rede é 

composta pelo Estado de São Paulo, parte do sul de Minas Gerais e parte do Triângulo 

Mineiro, estendendo-se a Oeste pelos Estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Acre e 

Rondônia (DUARTE; NAVARO, 2003). 

O processo de transformação gerado por uma urbanização crescente ocorreu de 

forma violenta, mudando em pouco tempo a metrópole de São Paulo. Até 1890, São Paulo 

apresentava um crescimento urbano insignificante, porém, no decorrer do século XX, passou 

por um período de aceleração. Carlos (2007) ressalta que São Paulo corresponde a um produto 

de rápido processo de crescimento. As transformações que ocorrem nos bairros dessa Região 

Metropolitana são bastante significativas, uma vez que conquista novos moradores, mudando 

de perfil em poucos anos. 

Assim, a partir da década de 1990, a Região Metropolitana de São Paulo passou por 

um profundo processo de reestruturação industrial, o que resultou em fortes mudanças 

tecnológicas e organizacionais, causando grande impacto na ocupação urbana. O emprego 

industrial foi reduzido em 40%, gerando uma queda de “1,6 milhões em 1990 para 1 milhão 

em 2005, ou seja, de 27% para 17% do emprego industrial do país de 36% para 26% da renda 

do trabalho na indústria nacional” (DINIZ; CAMPOLINA, 2007, p. 30). Com a concentração 

do setor de serviços e financeiro em São Paulo, essa metrópole altera suas funções, com base 

na articulação da economia nacional e na integração internacional. 

Mesmo passando por um período de perdas no setor industrial, a Região 

Metropolitana de São Paulo fortalece sua posição como centro de comando da economia 

nacional e na articulação da economia mundial: “São Paulo perde posição relativa na 

produção industrial, mas amplia seu papel como centro financeiro, dos mercados de capitais e 

de serviços e na integração internacional” (DINIZ; CAMPOLINA, 2007, p. 35). Além de 

tornar-se o maior centro financeiro do Brasil, a cidade de São Paulo amplia sua concentração 
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nos vários segmentos do mercado de capitais e no setor financeiro, devido à transferência das 

sedes do sistema bancário para essa Região Metropolitana. 

Como a RMSP se encontra no rol das nove primeiras Regiões Metropolitanas 

instituídas no país pelo Governo Federal, os critérios de criação até 1988 tinham como 

parâmetros os criados pelo IBGE em 1970. Com a publicação da nova Constituição Federal 

brasileira, foi repassada para os estados federados a criação das novas regiões. Em São Paulo, 

somente 1994, foi publica a Lei Complementar de n. 760 para regulamentar a criação de suas 

RMs. 

Tendo como referência a Constituição Estadual de São Paulo e o Art. 3º da Lei 

Complementar n. 760, de 1º agosto de 1994, publicada no Diário Oficial do Estado de São 

Paulo – DOE/SP n. 102, v. 104, de 2 de agosto de 1994, a qual instituiu as diretrizes para 

organização e delimitação regional do Estado de São Paulo, definiu-se o conceito para Região 

Metropolitana como um  

[...] agrupamento de municípios limítrofes, com destacada expressão nacional, a 

exigir planejamento integrado e ação conjunta com união permanente de esforços 

para a execução das funções públicas de interesse comum, dos entes públicos nela 

atuantes, que apresente, cumulativamente as seguintes características: elevada 

densidade demográfica; significativa conurbação; funções urbanas e regionais com 

alto grau de diversidade; especialização e integração socioeconômica (SÃO 

PAULO, 1994). 

 

 Vale destacar que, no contexto brasileiro, segundo Villaça (1998), a conurbação 

refere-se à “fusão de áreas”. Meyer (2000, p. 7) já destaca que 

É historicamente reconhecido que a origem das metrópoles modernas foi em grande 

medida um movimento de agregação, e a palavra conurbação traduz do ponto de 

vista semântico a ação de reunir em um todo diversos núcleos e cidades pela 

unificação das suas malhas urbanas, respeitando uma hierarquia funcional. 

 

Complementando, o Art. 6º da Lei Complementar n. 760/1994 orienta que os 

projetos de leis complementares que tratarem da criação das unidades regionais, bem como a 

modificação dos seus limites territoriais ou de suas designações deverão ser 

instruídos/informados com parecer técnico da Secretaria de Planejamento e Gestão 

apresentando as características definidas nos Art. 3º, como foi definido anteriormente, e 4º e 

5º, como prevê em diante. 

Segundo o Art. 4º da referida Lei, define-se aglomeração urbana como agrupamento 

de municípios limítrofes, que apresente relação de integração funcional de natureza 

econômico-social e urbanização contínua entre dois ou mais municípios ou manifesta 

tendência nesse sentido, que exige planejamento integrado e recomenda ação coordenada dos 

entes públicos neles atuantes, orientadas para o cumprimento das funções públicas de 
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interesse comum, que apresente as duas características: inciso I, relações de integração 

funcional de natureza econômica e social; e II, urbanização contínua entre municípios ou 

manifeste tendência nesse sentido. Assim, todos os critérios de criação da RMSP, como a 

forma e a delimitação dos serviços em comum e todas as estruturas de organizações 

funcionais e responsabilidades, encontram-se definidos nessa mesma lei complementar. 

Dessa forma, os critérios ora estabelecidos para instituição das Regiões 

Metropolitanas de São Paulo, conforme Art. 3º da Lei Complementar n. 760/1994, se 

apresentam da seguinte forma:  

Considerar-se-á Região Metropolitana o agrupamento de municípios limítrofes, com 

destacada expressão nacional, a exigir planejamento integrado e ação conjunta com 

união permanente de esforços para a execução das funções públicas de interesse 

comum, dos entes públicos nela atuantes, que apresente, cumulativamente as 

seguintes características:  

I - elevada densidade demográfica;  

II - significativa conurbação;   

III- funções urbanas e regionais com alto grau de diversidade; e  

IV - especialização e integração socioeconômica.  

 

Essas características se apresentam conforme o Quadro 12. 

 

Quadro 12 – Critérios estabelecidos para instituição das Regiões Metropolitanas de São 

Paulo 
 LEI N. 

760/1994-SP 

Nº DOS 

CRÍTERIOS 

CRITÉRIOS 

IDENTIFICADOS 

Art. 3º 

Inciso I 

 

Critério 1 

 

Elevada densidade demográfica. 

Art. 3º 

Inciso II 

 

Critério 2 

 

Significativa conturbação. 

Art. 3º 

 Inciso III 

 

 

Critério 3 

 

Funções urbanas e regionais com alto grau de diversidade. 

Art. 3º 

Inciso IV  

 

Critério 4 

 

Especialização e integração socioeconômica. 

 

Art. 3º da Lei Complementar n. 760/1994 conceitua: 

Região Metropolitana: agrupamento de municípios limítrofes, com destacada expressão nacional, a exigir 

planejamento integrado e ação conjunta com união permanente de esforços para a execução das funções 

públicas de interesse comum, dos entes públicos nela atuantes, que apresente, cumulativamente as seguintes 

características: elevada densidade demográfica; significativa conurbação; funções urbanas e regionais com alto 

grau de diversidade; especialização e integração socioeconômica.  

Art. 4º da Lei Complementar de n. 760/1994 conceitua: 

Aglomeração Urbana: agrupamento de municípios limítrofes, que apresente relação de integração funcional 

de natureza econômico-social e urbanização contínua entre dois ou mais municípios ou manifesta tendência 

nesse sentido, que exige planejamento integrado e recomenda ação coordenada dos entes públicos neles 

atuantes, orientadas para o cumprimento das funções públicas de interesse comum.  

Deve apresentar as seguintes características: relações de integração funcional de natureza econômico-social; 

urbanização contínua entre municípios ou manifesta tendência nesse sentido.  

Fonte: elaborado pela autora (2019) a partir da Lei Complementar n. 760/1994-SP.  
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Ao consultar as publicações do órgão responsável pelo planejamento do Estado de 

São Paulo, que é a Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano S/A (EMPLASA) 

(2011), sobre os critérios para definição das Regiões Metropolitanas em São Paulo, esta 

explica que: para o critério densidade demográfica, exige-se que a Região tenha mais de 700 

hab./km² e mais de 1.300 hab./km² na sede e, sobre o tamanho da população urbana, a região 

deve ter mais de 1,5 milhão de habitantes, segundo as Projeções Populacionais, Fundação 

Seade (2009); em relação às funções urbanas, o critério liderança do polo na hierarquia do 

REGIC deveria atender a escala 1 igual ou superior ao nível 5, de acordo fonte REGIC, IBGE 

(2007); no que se refere à existência ou não da conturbação, o indicador seria a taxa de 

crescimento da população urbana e a referência seria mapeamento de uso do solo EMPLASA 

de 2002 a 2009; sobre os fluxos pendulares recebidos, região com recepção de fluxos 

pendulares (trabalho/estudo) acima de 100 mil pessoas e mais de 70 mil pessoas na sede, a 

referência é o Censo 2000, IBGE ou Pesquisa de Origem-Destino do Transporte Rodoviário.  

 

2.2.3.2 Critérios utilizados para instituição da Região Metropolitana de Belo Horizonte  

 

A Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH) foi instituída por meio da Lei 

Complementar n. 14/1973. Com as mudanças na Constituição de 1988, a RMBN sofreu 

algumas alterações, chegando atualmente integrar 34 municípios e uma população de 4,8 

milhões de habitantes (IPEA, 2013). Em 1989, a Constituição Estadual de Minas Gerais 

incorporou à RMBH o Colar Metropolitano com a finalidade de integrar o planejamento, a 

organização e a execução de políticas públicas que atendam os interesses da população. Esse 

Colar é composto por 16 municípios do entorno da Região Metropolitana atingidos pelo 

processo de metropolização e conta com uma população de 546 mil habitantes (AMARAL, 

2016). 

Com as mudanças ocorridas no processo de urbanização e nas esturras urbanas de 

Belo Horizonte e das cidades que constituíam a Região Metropolitana, em 2006, foram 

aprovadas as Leis Complementares n. 88, 89 e 90, estabelecendo um novo arranjo 

institucional para a gestão e o planejamento da RMBH e do Vale do Aço. Esse arranjo 

institucional da Região Metropolitana é coordenado pelo Secretário de Estado Extraordinário 

de Gestão Metropolitana (SEGEM), tem a colaboração da Assembleia Metropolitana, do 

Conselho Deliberativo de Desenvolvimento Metropolitano e da Agência de Desenvolvimento 

da Região Metropolitana de Belo Horizonte. A Assembleia Metropolitana é formada por 

todos os 34 prefeitos e presidentes das câmaras municipais, um representante do poder 
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Legislativo estadual e quatro secretários de estados. As reuniões ordinárias ocorrem uma vez 

por ano e, extraordinárias, quando há necessidade e convocação. O Conselho Deliberativo de 

Desenvolvimento Metropolitano é constituído por dezesseis membros: sete representantes do 

Estado, sete representantes dos municípios e dois da sociedade civil (IPEA, 2013). Ao 

Conselho Deliberativo são atribuídas as funções de planejamento, acompanhamento e 

deliberações sobre o destino dos recursos deliberados pelo Fundo de Desenvolvimento 

Metropolitano, composto por recursos estaduais, na proporção de 50% do total previsto, e por 

recursos municipais rateados na razão da receita líquida de cada município. A Secretaria do 

Estado Extraordinário de Gestão Metropolitana, criada em 2011, representa um braço técnico 

e executivo do arranjo institucional. Seu foco se destina às áreas de saneamento, gestão 

territorial e mobilidade. 

Além desses órgãos, a Região Metropolitana de Belo Horizonte conta com órgãos 

representados pela sociedade civil: Colegiado Metropolitano (foi criado em 2007 e hoje é 

composto por trinta membros, cuja função é representar a sociedade dentro do Conselho) e 

Frente Metropolitana (composta por cidadãos de perfil diversificado, servidores municipais e 

acadêmicos, que se reúnem para discutir assuntos de interesse a gestão da Região 

Metropolitana de Belo Horizonte) (DRUMMOND; ANDRADE, 2013). Apresenta-se, assim, 

enquanto uma gestão compartilhada. 

Em síntese, conforme Amaral (2016), a Diretora Geral da Agência de 

Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte, em sua apresentação no 1
o
 

Seminário do Plano de Desenvolvimento Integrado da Região Metropolitana de Goiânia (PDI 

da RM de Goiânia): estruturação, mobilização e articulação regional, realizado em 25/8/2016, 

feito pelo UFG/SECIMA a RMBH em Minas Gerais, possui histórico de sua legislação, de 

acordo Quadro 13.  
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Quadro 13 – Histórico de Legislação da RMBH 

RMBH: Histórico da legislação

Lei  Federal nº14 

Constitui as regiões 
metropolitanas de São 
Paulo, Belo Horizonte, 
Porto Alegre, Recife, 

Salvador, Curitiba, Belém 
e Fortaleza

Constituição 
Federal 

Maior autonomia dos 

municípios Instituição de 

regiões metropolitanas 
pelos estados

Participação social

1973 1988 1993

2006
2009

Constituição 
Estadual               

Institui a criação de 
região metropolitana ou 
microrregião por meio 
de Lei Complementar 

Estadual.

Lei Complementar 
Estadual nº88 

Dispõe sobre a 
instituição e a gestão de 
regiões metropolitanas 

no Estado de Minas 
Gerais

Lei 
Complementar 
Estadual nº107   

Cria a Agência de 
Desenvolvimento da 

Região Metropolitana 
de Belo Horizonte -

Agência RMBH

Lei Estadual 29/96 

Cria a Assembleia 
Metropolitana de 
Belo Horizonte -

AMBEL

Convênio

Governo Estadual e mais 
14 municípios para a 
criação do Plano de 
Desenvolvimento 

Metropolitano

1971 1974

Lei Estadual         
nº 6303

Cria O PLAMBEL que 
desenvolve estudos 

relativos à gestão 
metropolitana

1989

Lei Complementar 
Estadual nº89

Dispõe sobre a Região 
Metropolitana de Belo 

Horizonte 

2015

Lei 
Federal 
13.089

Estatuto 
da 

Metrópole

 

Fonte: organizado por Flávia Mourão Parreira do Amaral- Diretora Geral (2016). 

 

O Art. 3º da Lei Complementar n. 88/2006 estabelece que a instituição de Região 

Metropolitana em Minas Gerais se fará com base nos conceitos estabelecidos na Constituição 

do Estado e na avaliação, na forma de parecer técnico, dos seguintes dados ou fatores, 

objetivamente apurados, sem prejuízo de outros que poderão ser incorporados: 

I - população e crescimento demográfico, com projeção quinquenal;  

II - grau de conurbação e movimentos pendulares da população;  

III - atividade econômica e perspectivas de desenvolvimento;  

IV - fatores de polarização;  

V - deficiência dos serviços públicos, em um ou mais municípios, com implicação 

no desenvolvimento da região. 

 

O § 1° do Art. 3º da Lei Complementar n. 88/2006 destaca que o parecer técnico 

deverá ser elaborado por instituição de pesquisa com notório conhecimento e experiência em 

estudos regionais e urbanos, a partir de informações fornecidas por fontes especializadas.  O § 

4 esclarece que não serão aprovados projetos solicitando a instituição de Região 

Metropolitana que não tenha parecer técnico. Também reza § 5 que a instituição de pesquisa 

responsável encaminhará aos municípios as informações coletadas com suas análises, sobre os 

quais devem se manifestar. O § 6 assegura que cabe à Assembleia Legislativa do Estado toda 

a divulgação do parecer técnico.  

Vale registrar que o § 1º do Art. 44 da Constituição Federal dispõe que a Lei 

Complementar deverá estabelecer todos os “procedimentos para a elaboração e a análise do 

parecer técnico a que se refere o caput deste artigo, indispensável para a apresentação do 

projeto de lei complementar de instituição de região metropolitana”. 
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Também são instrumentos do planejamento metropolitano, segundo Art. 5º, o Plano 

de Diretor de Desenvolvimento Integrado, que deverá conter as diretrizes de planejamento 

integrado do desenvolvimento econômico e social, no que se refere às funções públicas de 

interesse comum. Ainda faz parte do planejamento o Fundo de Desenvolvimento 

Metropolitano (FDM), responsável por promover e executar, gerir, administrar, planejar e 

colocar em prática as metas do PDDI.  

O Art. 21 da Lei destaca que os recursos serão provenientes de: 50% dos recursos 

dos estados e 50% dos municípios; dotações orçamentárias ou as transferências da União; 

produtos de operações de crédito, internas ou externas, contraídas pelo Estado ou por 

município integrante da Região Metropolitana; retornos e resultados de aplicações de 

financiamentos concedidos com recursos do FDM; dotações de fundos perdidos consignados 

ao FDM e auxílios, as subvenções, as dotações e outros recursos. 

O Art. 45 conceitua Região Metropolitana como  

[...] o conjunto de Municípios limítrofes que apresentam a ocorrência ou a tendência 

de continuidade do tecido urbano e de complementaridade de funções urbanas, que 

tenha como núcleo a capital do Estado ou metrópole regional e que exija 

planejamento integrado e gestão conjunta permanente por parte dos entes públicos 

nela atuantes (MINAS GERAIS, 2010). 

 

 Ainda traz o conceito de aglomeração urbana no Art. 48 como “o agrupamento de 

Municípios limítrofes que apresentam tendência à complementaridade das funções urbanas 

que exija planejamento integrado e recomende ação coordenada dos entes públicos” (MINAS 

GERAIS, 2010).  

Para criação de uma Região Metropolitana, a legislação mineira estabelece o 

parâmetro mínimo de 600 mil habitantes. Para que um município se integre à Região, é 

necessário um parecer técnico elaborado por instituição de pesquisa, que envolva os seguintes 

itens: I) população e crescimento demográfico, com projeção quinquenal; II) grau de 

conurbação e movimentos pendulares da população; III) atividade econômica e perspectivas 

de desenvolvimento; IV) fatores de polarização; V) deficiência dos serviços públicos, em um 

ou mais municípios, com implicação no desenvolvimento da região.  Região Metropolitana 

não se cria apenas com o reconhecimento de um fenômeno geográfico, mas com a existência 

de relação funcional de interdependência entre um ou mais municípios, que reforçam o 

desenvolvimento regional. Dessa forma, os critérios estabelecidos para instituição das 

Regiões Metropolitanas em Minas Gerais, conforme Constituição Estadual de Minas Gerais e 

Lei Complementar de n. 88/2006 se apresentam de acordo com Quadro 14. 
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Quadro 14 – Critérios estabelecidos para instituição da Região Metropolitana de Belo 

Horizonte 
LC 

88/2006 

Nº DOS 

CRÍTERIOS 

CRITÉRIOS 

IDENTIFICADOS 

 

Art. 3º 

Inciso I  

Critério 1 População e crescimento demográfico, com projeção quinquenal. 

Art. 3º 

Inciso II 

Critério 2 Grau de conurbação e movimentos pendulares da população. 

Art. 3º 

Inciso III 

Critério 3 Atividade econômica e perspectivas de desenvolvimento. 

Art. 3º 

Inciso IV 

Critério 4 Fatores de polarização. 

Art. 3º 

Inciso V 

Critério 5 Deficiência dos serviços públicos, em um ou mais Municípios, com 

implicação no desenvolvimento da Região Metropolitana. 

Região Metropolitana: (Art. 45) o conjunto de Municípios limítrofes que apresentam a ocorrência ou a 

tendência de continuidade do tecido urbano e de complementaridade de funções urbanas, que tenha como 

núcleo a capital do Estado ou metrópole regional e que exija planejamento integrado e gestão conjunta 

permanente por parte dos entes públicos nela atuantes (MINAS GERAIS, 2010). 

Aglomeração Urbana: (Art. 48) o agrupamento de municípios limítrofes que apresentam tendência à 

complementaridade das funções urbanas que exija planejamento integrado e recomende ação coordenada dos 

entes públicos (MINAS GERAIS, 2010). 

Lei Complementar n. 88/2006: o Art. 44, § 1°, estabelece os procedimentos para a elaboração e a análise do 

parecer técnico a que se refere o caput deste artigo, indispensável para a apresentação do projeto de lei 

complementar de instituição de região metropolitana. § 2° – A inclusão de Município em Região 

Metropolitana já instituída será feita com base em estudo técnico prévio, elaborado em conformidade com os 

critérios estabelecidos neste artigo (MINAS GERAIS, 2010). 

Fonte: elaborado pela autora a partir da Lei Complementar n. 88/2006 e Constituição Estadual MG (2010).  

 

2.2.3.3 Critérios utilizados para instituição da Região Metropolitana de Goiânia 

  

 Em 5 de outubro de 1989, com a promulgação da Constituição Estadual de Goiás, foi 

autorizada a criação da Região Metropolitana de Goiânia por meio dos Art. 4, inciso I, alínea 

a, e os Arts. 90 e 91. O Art. 4 delibera o que o Estado “poderá criar, mediante lei 

complementar, regiões metropolitanas constituídas por agrupamento de Municípios limítrofes 

para integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse 

comum” (GOIÁS, 1989). 

 O Art. 91 determina que, para a instituição de Região Metropolitana, ou aglomeração 

urbana, bem como para inclusão e exclusão de municípios em ambos, serão considerados, 

entre outros, os seguintes fatores: 

[...] população e crescimento demográfico, com projeção quinquenal; grau de 

conurbação e fluxos migratórios; atividade econômica, perspectivas de 

desenvolvimento e fatores da polarização; deficiência dos serviços públicos, em um 

ou mais Municípios, com implicação no desenvolvimento da região. Sendo que os 

municípios que vierem a ser constituídos a partir de fusão ou desmembramento de 

território de municípios citados neste artigo passarão a compor, automaticamente, a 

Região Metropolitana de Goiânia. 
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 Embora tenha sido deliberada a criação da Região Metropolitana de Goiânia (RMG) 

em 1989 com a aprovação da Constituição do Estado, somente foi instituída com aprovação 

da Lei Complementar n. 27, em dezembro de 1999, contendo onze municípios. O objetivo 

principal era a reestruturação do espaço urbano de Goiânia. Foram incluídas, no Art. 1º, as 

cidades de: Goiânia, Abadia de Goiás, Aparecida de Goiânia, Aragoiânia, Goianápolis, 

Goianira, Hidrolândia, Nerópolis, Santo Antônio de Goiás, Senador Canedo e Trindade. Essa 

mesma Lei criou a Região de Desenvolvimento Integrado de Goiânia (RDIG), contendo sete 

municípios, segundo Art. 2º: Bela Vista, Bonfinópolis, Brazabrantes, Caturaí, Inhumas, Nova 

Veneza e Terezópolis de Goiás.  

 A RDIG, em 2003, com aprovação da Lei Complementar n. 43, passou ser composta, 

de acordo Art. 1º, § 2º, pelos municípios de Aragoiânia, Bela Vista, Bonfinópolis, 

Brazabrantes, Caldazinha, Caturaí, Goianápolis, Goianira, Guapó, Hidrolândia, Inhumas, 

Nova Veneza, Santo Antônio de Goiás, Senador Canedo, Terezópolis de Goiás e Trindade.

 Em 2004, com aprovação da Lei Complementar n. 48, foi inserido o município de 

Bela Vista de Goiás. Em 2005, com aprovação da Lei Complementar n. 54, foi incluída a 

cidade de Guapó.  

  Com aprovação da LCE n. 78/2010, conforme Art. 1º, passou a ser constituída de 20 

municípios: Goiânia, Abadia de Goiás, Aparecida de Goiânia, Aragoiânia, Bela Vista de 

Goiás, Bonfinópolis, Brazabrantes, Caldazinha, Caturaí, Goianápolis, Goianira, Guapó, 

Hidrolândia, Inhumas, Nerópolis, Nova Veneza, Santo Antônio de Goiás, Senador Canedo, 

Terezópolis de Goiás e Trindade.  

 Também, foi aprovada a Lei Complementar n. 87/2011. Em seu Ar. 1º, inciso I, foi 

revoga a RDIG, ficando com a denominação de Região Metropolitana de Goiânia (RMG) e 

constituída de 20 municípios, conforme descrição no parágrafo anterior. 

 Por fim, foi aprovada a Lei Complementar n. 139/2018, que dispõe sobre a Região 

Metropolitana de Goiânia, o Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de 

Goiânia e cria o Instituto de Planejamento Metropolitano e dá outras providências. Assim, 

estabelece-se, no Art. 2º, que se consideram Funções Públicas de Interesse Comum (FPIC): I - 

mobilidade e transporte público coletivo; II - saneamento básico; III - desenvolvimento 

urbano integrado; IV - serviços ambientais. 

 Também, a Lei n. 139/2018 define, no Art. 5º, que integram a estrutura de 

governança interfederativa da RMG: o Conselho de Desenvolvimento da Região 

Metropolitana de Goiânia (CODEMETRO); as Câmaras Técnicas Setoriais; os Conselhos 

Consultivos Setoriais; os órgãos públicos e as entidades públicas estaduais, municipais ou 
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metropolitanas às quais o CODEMETRO delegar atribuições que lhe são próprias; o Fundo de 

Desenvolvimento da RMG. 

 Pelo fato de Goiânia ter sido consolidada em um período de franca urbanização da 

população brasileira, trata-se de uma das metrópoles mais jovem do Brasil. Seu processo de 

crescimento populacional ocorreu nas décadas de 1950 e 1960, saltando de 53.389 habitantes 

para aproximadamente 260 mil habitantes em 1964. Mais de 90% de sua população se 

estabelecia na zona urbana. 

 Segundo IPEA (2013), entre toda população do aglomerado metropolitano, 90% 

(1.946.589 habitantes) se encontram nos municípios em Goiânia, que é a cidade polo, 

Aparecida de Goiânia, Trindade e Senador Canedo. Enquanto Inhumas, Goianira, Bela Vista 

de Goiás e Nerópolis se encontram na faixa de 20 a 50 mil habitantes, e os demais se 

encontram abaixo de 20 mil habitantes. O final da década de 1970 foi marcado com a 

ocupação dos bairros de Aparecida de Goiânia, nas áreas limítrofes com a capital. Em um 

curto período de tempo, Aparecida de Goiânia e a capital do Estado já estavam conurbadas 

(MELO et al., 2013).  

 Conforme censo demográfico realizado pelo IBGE em 2010, a RMG ocupa uma área 

de 7.315,16 km² e conta com uma população de 2.173.141 habitantes e uma densidade 

demográfica de 297,05 por km², correspondendo a 39,3% de toda população do Estado de 

Goiás. Somente a cidade de Goiânia, enquanto metrópole, abriga 60% de toda a população da 

RM, além de disponibilizar o maior número de emprego, concentrar o maior produto interno 

bruto de toda a região (IPEA, 2015). De toda sua população, 98% vivem na área urbana e 

apenas 1,98% na área rural. 

 Os Censos realizados pelo IBGE desde 1991 a 2010 mostram que houve um 

expressivo crescimento populacional da RMP nas três últimas décadas. Em 1991, abrigava 

1.312.709 e passou abrigar 2.173.006, demonstrando que houve um crescimento em taxas 

médias anuais por volta de 3%. 

 De acordo IPEA (2013), de 2000 a 2010, a taxa média anual de crescimento da 

população metropolitana foi de 2,23%, enquanto que a maioria dos municípios apresentou 

uma taxa de crescimento maior que a de Goiânia, que foi de 1,76%. A cidade de Goianira 

obteve o crescimento de 6,17%; Senador Canedo, 4,72; Santo Antônio de Goiás, 4,21; 

Abadiânia de Goiás, 3,29; Bonfinópolis, 3,48; e Aparecida de Goiânia cresceu 3,08%. 

Conforme registros do IPEA (2013), todos os municípios apresentam níveis de 

integração de Muito Alto, Alto e Médio na dinâmica metropolitana, exceto Abadiânia de 

Goiás, pois se encontra em áreas contíguas a Goiânia. Conforme registros do IPEA (2013), 18 
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municípios estão integrados à Rede Metropolitana de Transportes Coletivos, facilitando maior 

acesso aos serviços e equipamentos. O transporte coletivo urbano foi uma das únicas funções 

que conseguiu estruturar-se e que se encontra em pleno funcionamento no âmbito da gestão 

metropolitana (IPEA, 2013). 

O modelo de governança adotado na Região Metropolitana de Goiânia encontra-se em 

fase de consolidação da gestão, uma vez que contém vários instrumentos das diferentes 

instâncias de gestão metropolitana. Uma de suas ações estruturadas foi a elaboração do Plano 

Diretor de Desenvolvimento Integrado da Região Metropolitana de Goiânia (PDDI-GO), 

redigido pela UFG em parceria com Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Recursos 

Hídricos, Infraestrutura, cidades e Assuntos Metropolitanos (SECIMA), que no momento 

aguarda aprovação da Assembleia Legislativa de Goiás. 

É importante ressaltar que quase todos os municípios que integram essa Região 

Metropolitana já elaboram seus planos diretores, visando atender desigualdades e conflitos 

existentes nesse território metropolitano. Para isso o governo do Estado de Goiás, através do 

planejamento orçamentário de 2000-2015, implementa uma gestão compartilhada.  

 Sobre a instituição de Região Metropolitana, ou aglomeração urbana, o Art. 91 da 

Constituição Estadual de Goiás delibera que deverão ser considerados, entre outros, os fatores 

descritos no Quadro 15. 

 A Lei n. 139/2018, no Art. 1º, § 4º, determina que “a inclusão e exclusão de 

Municípios na composição da Região Metropolitana de Goiânia, salvo os casos citados no § 

1º, dependerá de atendimento aos critérios definidos no Art. 91 da Constituição do Estado de 

Goiás” (GOIÁS, 2018). Dessa forma, define enquanto critérios e não como fatores. Ainda, 

delibera que a inclusão e a exclusão dos municípios à RMG dependerão do atendimento dos 

critérios, ora apresentados no Quadro 15. Todavia, não define os parâmetros para aferição dos 

critérios, bem como as estratégias de ação. 

 

Quadro 15 – Critérios estabelecidos  para instituição de RM de Goiânia 

CEG/1989 e  

LM 139/2018 

N. e 

OBS 

CRITÉRIOS  

 

 

 

Artigo 91 

1 População e crescimento demográfico, com projeção quinquenal. 

2 Grau de conurbação e fluxos migratórios; atividade econômica, perspectivas 

de desenvolvimento e fatores da polarização. 

3 Deficiência dos serviços públicos, em um ou mais municípios, com 

implicação no desenvolvimento da região. 
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CEG/1989 Observação 

1 

Inclusão e exclusão de municípios na composição da Região Metropolitana 

de Goiânia, salvo os casos citados no § 1º, dependerão de atendimento aos 

critérios definidos no Art. 91 da Constituição do Estado de Goiás. 

LC 139/2018 Observação 

2 

A Lei n. 139/2018 delibera que a inclusão e a exclusão dos municípios à 

RMG dependerão do atendimento dos critérios. 

Fonte: elaborado pela autora (2019) a partir da Constituição Estadual de Goiás (1989) e Lei Complementar n. 

139/2018.  

  

 Para analisar os critérios estabelecidos pelo IBGE na década de 1970, os 

apresentados de forma implícita no Estatuto da Metrópole (2015), os estabelecidos pela 

RMSP, pela RMBH e pela RMG para instituições de suas RMs, foi construído o Quadro 16 

apresentando todas as versões desses critérios. 
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Quadro 16 – Quadro comparativo dos critérios estabelecidos pelo IBGE, os apresentados de forma implícita no Estatuto da Metrópole e os estabelecidos para instituições das 

RM de São Paulo, Belo Horizonte e Goiás 

CRITÉRIOS 

 IBGE (1970) 

CRITÉRIOS/ CONCEITOS EST. DA 

METRÓPOLE 

CRITÉRIOS 

RM-SÃO PAULO/SP 

CRITÉRIOS 

RM- BELO 

HORIZONTE/MG 

CRITÉRIOS 

RM- GOIANIA/GO 

1 - Critérios demográficos: a) pop. 

cidade central de 400 mil hab.; 
 b) densidade demográfica da 

cidade central de 500 mil habitantes 

por km2 para o distrito da cidade 
central ou pelo menos um distrito 

contíguo a outro município da área 
possua esta densidade. 

 

1- Aglomeração Urbana 

1.1 Identificar a formação de uma aglomeração 
urbana, constituída pelo agrupamento de dois ou 

mais municípios limítrofes que apresentem 

complementaridade funcional. 
1.2 Verificar a integração das dinâmicas 

geográficas, ambientais, políticas e 
socioeconômicas dos municípios, observando a 

complementaridade funcional, comprovados a 

partir de relatórios técnicos. 

1 - Elevada densidade demográfica: a) mais 700 

hab./km² e mais de 1.300 hab./km² na sede e sobre 
o tamanho da população urbana; b) a região deve 

ter mais de 1,5 milhão de habitantes, segundo 

Fundação Seade (2009). 

1 - População e crescimento 

demográfico, com projeção 
quinquenal. 

1 - População e crescimento 

demográfico, com projeção 
quinquenal. 

2 - Critérios estruturais: a) 10% 

pop. ativa ocupada em 

atividades industriais; b) 

movimento pendular da pop.: 

deslocando diariamente maior e 

igual a 20% da população; 

c) valor da produção industrial 

maior 3 vezes que agrícola. 

2 Metrópole 

2.1 Conferir o nº da população, densidade 

demográfica e a relevância política e 

socioeconômica.  
2.2 Identificar os fluxos pendulares da população 

em busca de serviços (escola, trabalho, saúde) a fim 

de verificar a continuidade territorial. 
2.3 Verificar a influência (local, regional e 

nacional) da metrópole de acordo classificação dos 

níveis hierárquicos adotados pelo IBGE. 
2.4 Classificar os níveis de influência regional da 

capital, Palmas, enquanto centro polarizador da 

rede urbana do Estado, conforme classificação 
adotada pelo REGC/IBGE (2008). 

2 - Significativa conurbação: a) indicador seria a 
taxa de crescimento da população urbana e a 

referência seria mapeamento de uso do solo 

(EMPLASA, 2002 a 2009). 

2 - Grau de conurbação e 
movimentos pendulares da 

população. 

2 - Grau de conurbação e 
fluxos migratórios, atividade 

econômica, perspectivas de 

desenvolvimento e fatores da 
polarização. 

3 - Critérios de integração: a) pelo 

menos 10% de deslocamento diário 
da pop. dos municípios para cidade 

sede e entre os municípios da área; 

b) índice de ligações telefônicas 
para a cidade central, superior a 

80%. 

3  Área Metropolitana 

3.1 Verificar a expansão contínua da malha urbana 
da metrópole, conurbada pela integração dos 

sistemas viários, abrangendo áreas habitacionais, de 

serviços e industriais com presença de fluxos 
pendulares. 

3 - Funções urbanas e regionais com alto grau de 

diversidade: liderança do polo na hierarquia do 
REGIC deveria atender a escala (1) igual ou 

superior ao nível 5, de acordo fonte REGIC. 

3 - Atividade econômica e 

perspectivas de 
desenvolvimento. 

3 - Deficiência dos serviços 

públicos, em um ou mais 
municípios, com implicação 

no desenvolvimento da 

região. 

_ 4  Funções Públicas de Interesse Comum  

4.1 Proceder a estudos e análise de dos todos os 
municípios que compõem a RM, indicando as 

Funções Públicas que são de Interesse Comum 
(FPICs).  

4- Especialização e integração socioeconômica: 

fluxos pendulares (trabalho/estudo) acima de 100 
mil pessoas e mais de 70 mil pessoas na sede. A 

referência é o Censo IBGE (2000).  

4 - Fatores de polarização 

4.1 Deficiência dos serviços 
públicos, em um ou mais 

municípios, com implicação no 
desenvolvimento da Região 

Metropolitana. 

_ 

Fontes: Elaborado pela autora (2019) a partir de dados do IBGE (1970), Estatuto da Metrópole (2015, 2018), Leis Complementares n. 88/2006-MG, n. 139/2018-GO e 

760/1994- S/P; Const. Estaduais MG (2010); Goiás (1989).  
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 Assim, ao analisar as definições para área metropolitana ora utilizadas pelo IBGE, na 

década de 1970, tendo como referência os dados estatísticos para delimitação das áreas 

territoriais das nove primeiras RMs, verifica-se que buscaram como referência conceitos e 

critérios ora estabelecidos pela Organização dos Estados Unidos, uma vez que foram os 

precursores quanto à utilização desse método.  

 Desse modo, as áreas metropolitanas, além de serem definidas por lei complementar, 

apresentavam uma mesma composição e delimitação, pois os parâmetros foram os mesmos 

utilizados para instituição de todas. Como exemplo, temos as de São Paulo e Belo horizonte, 

todas têm sua estruturação, organização e formas de gestão muito semelhantes, além de 

apresentarem os mesmos patamares de referência para realização das pesquisas para cada 

critério definido. 

 De acordo com critérios utilizados pelo IBGE, as metrópoles foram instituídas tendo 

como parâmetros o tamanho de sua população; funções políticas, sociais e econômicas 

diversificadas e especializadas que executam e pelas funções de comando que exercem sobre 

os demais municípios, formando uma rede hierarquizada. Dessa maneira, a metrópole, 

primeiramente era reconhecida pela sua presença; pelo seu papel que exercia e pela sua 

liderança sobre os municípios, para depois ser legitimada a partir da comprovação de sua 

necessidade social, econômica e política. As Regiões Metropolitanas eram reconhecidas pela 

integração e inter-relações sociais e econômicas exercidas com a metrópole, assim como pela 

formação de aglomerados urbanos, os quais ocupavam os mesmos espaços, adquirindo, com 

os passar dos tempos, quase as mesmas características e a mesma estrutura ocupacional. Já as 

áreas metropolitanas instituídas após a Constituição de 1988 deixaram de ser uniformes, 

apresentando estruturas diversificadas, complexas, por serem instituídas sem critérios, por 

isso a maioria não possui os predicativos de uma Região Metropolitana.  

 Os conceitos de Região Metropolitana ora explicitados nas diferentes apresentações 

nos direcionam para compreensão de diferentes municípios conurbados, com grande 

concentração populacional e presença de interações sociais e econômicas diversificadas, 

apresentando nítida e intensamente a divisão social do trabalho que, diante dos diversos 

problemas, buscam a integração e parcerias com entes públicos nelas atuantes para o 

cumprimento das funções públicas de interesse comum. Assim, forma-se um conjunto de 

cidades com diferentes estruturas, com diferentes características, funções, relações e 

interações. Passam, portanto, a ser formas como um conjunto de municípios interligados à 

metrópole, por meio do fenômeno de conurbação, os quais apresentam nítidas diferenças 

geográficas, socioeconômicas e ambientais.  
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 As ressalvas ficaram para os conceitos de Região Metropolitana, Metrópole 

estipulados pelo Estatuto da Metrópole, que traduz os critérios, no entanto, faz-nos 

compreender a necessidade de estipular os parâmetros de avaliação na realização das 

pesquisas, ao comprovar o fato metropolitano, pois, caso contrário, as discrepâncias entre as 

regiões continuaram ocorrendo. Essa necessidade é reafirmada quando se buscam os estudos e 

as publicações da Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano S/A (EMPLASA) (2011) 

sobre os parâmetros utilizados para avaliação dos critérios no Estado de São Paulo, embora 

devam ser readequados, pois os patamares estipulados se encontram além da real situação, das 

pretensas regiões a serem instituídas no Brasil.  

Também quando se observam os critérios estudados e apresentados em diferentes 

contextos, identifica-se que as questões populacionais e demográficas, a contiguidade espacial 

entre os municípios, as interações entre eles e os fluxos, assim como as integrações 

socioeconômicas se repetem em quase todas as apresentações dos critérios expostos, no 

entanto os que mais se destacam são as questões populacionais, a densidade demográfica, as 

interações sociais e os movimentos pendulares.  

 

2.2.4 Das discussões realizadas por diferentes autores e dos critérios estabelecidos para 

análise do caráter da RMP 

 

 Conforme Lencioni (2017), as transformações que vêm ocorrendo nos espaços 

metropolitanos traduzem a ideia de transição metropolitana, as quais decorrem da “mudança 

na modernidade”. Assim se faz necessário conhecê-la. Para isso, indica os estudos de 

Lefebvre (1980), que se refere à avaliação da estrutura, da forma e da função. Também chama 

atenção para a discussão sobre a reestruturação metropolitana, que é muito recorrente, mas ao 

mesmo tempo alega que as estruturas das metrópoles não são fixas e nem estáveis, mudam 

constantemente, e os momentos de equilíbrio e estabilidade são momentâneos. Por isso a 

importância da análise da estrutura vir sempre acompanhada da análise da forma e da função 

da metrópole. 

Lencioni (2017, p. 29) descreve que o mesmo pode ser dito em relação à ideia de 

como identificar as Regiões Metropolitanas e as metrópoles. Nesse sentido, a autora explica 

que “a busca pela compreensão das mudanças recentes que tem ocorrido na metrópole vem 

trilhando vários caminhos interpretativos”. Quaisquer que sejam as explicações, um fato é 

inquestionável: as transformações são tão profundas que anunciam uma nítida metamorfose, 

diante do resultado de mudanças que ocorrem na estrutura, na forma e na função da 



   122 

 

 

metrópole. Dessa maneira, “metamorfoseiam-se as relações sociais e o espaço, anunciando 

que estamos vivendo um período de transição, uma transformação qualitativa para algo 

diferente do que conhecemos”, assim, apresenta-se como um período de transição 

metropolitana, diante das diferentes formas que vêm sendo apresentadas (LENCIONI, 2017, 

p. 29). 

No que concerne à institucionalização das Regiões Metropolitanas brasileiras, assim 

como sua configuração e seu caráter metropolitano, enfim sobre sua existência, há um 

conjunto de dúvidas e desafios ao planejamento urbano. Vale esclarecer que, quando se refere 

à sua configuração, diz respeito à sua composição, à forma e à organização territorial e 

espacial; quando se trata do seu caráter metropolitano, refere-se à existência ou não de uma 

Região Metropolitana. Dessa maneira, alude à obediência de critérios e ou instrumentos a 

serem adotados para institucionalização das Regiões Metropolitanas, haja vista que a 

Constituição Federal apenas assegura aos estados o direito de cada qual instituir suas Regiões. 

Também vale registrar que somente após a revisão do EM de 2015, em 2018, foi determinado, 

no Art. 3º, § 2º, que a criação de uma Região Metropolitana deve ser precedida de estudos 

técnicos e audiências públicas em todos os municípios pertencentes à unidade territorial, no 

entanto não deixa claro que critérios seriam usados para seleção dos municípios pertencentes 

à RM. 

Segundo Davanzo, Negreiros e Santos (2010), na instituição de uma Região, deve-se 

levar em consideração que as dinâmicas urbanas se processam de forma diferenciada, uma 

vez que as RMs não apresentam as mesmas configurações, portanto, não ocorrem da mesma 

forma, uma vez que não são iguais. Assim, concerne à comprovação do seu fenômeno 

metropolitano e de sua configuração. Os autores registram também que as primeiras RMs 

criadas pelo Governo Federal apresentavam o mesmo padrão estrutural, enquanto que as 

atuais, regidas pela CF de 1988, não apresentam as mesmas características, não são 

uniformes, pois ficaram a cargo de os estados criarem seus critérios de instituição e não 

fizeram, sendo criadas apenas porque a Constituição lhes asseguram. Com isso, “houve uma 

disjunção entre a institucionalização de regiões metropolitanas e os fatos urbanos concretos” 

(DAVANZO; NEGREIROS; SANTOS, 2010, p. 12). Os autores complementam que esses 

problemas ocorreram mediante a falta de  

[...] observância dos conceitos e critérios que a Constituição prevê, sobre a presença 

da metrópole e sua liderança sobre uma área de influência determinada, e, ainda, a 

elevada densidade demográfica, a significativa conurbação entre municípios, a 

presença de funções urbanas e regionais com alto grau de diversidade e a 

especialização e integração socioeconômica (DAVANZO; NEGREIROS; SANTOS, 

2010, p. 12). 
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 Avaliando os estudos realizados sobre os critérios ora estabelecidos pelas diferentes 

RMs, há de se concordar com Franzoni e Hoshino (2015, p. 105) que expõem que, 

[...] ao longo da história político-institucional brasileira, percebe-se que a forma de 

agenciamento da escala metropolitana variou de acordo com o modelo de 

desenvolvimento econômico e alinhamentos conjunturais, não necessariamente 

atentos à justiça socioespacial como valor finalístico.  

 

 Ainda tendo em vista o pensamento de Franzoni e Hoshino (2015), há dois tipos de 

metrópoles, a institucional e a vivida. A institucional é aquela edificada ou formalizada nos 

arranjos do poder, formada desde a década de 70, enquanto a vivida é aquela que existe de 

verdade na prática.  

 Esses fatos são observados em Palmas, nas discussões da aprovação do projeto de 

Lei e comparados com as demais que foram instituídas por meio da observância de critérios 

preestabelecidos para análise do caráter metropolitano.   

 Martinez (2010, p. 157) esclarece que “não existe um concepto global de la palabra 

metropolis, por lo que corresponde a cada ordenamiento fijar su definición de acuerdo com las 

características de cada país, buscando ante todo un desarrollo metropolitano”. Portanto, não se 

tem ainda no mundo um conceito definindo claramente das figuras regionais, uma vez que 

cabe a cada país a responsabilidade de estabelecer os contornos jurídicos que as fundamentem 

enquanto tais, encargos deixados a cargo dos estados, que se encontram sem direcionamentos.   

Por isso, quando se comparam as Regiões Metropolitanas de São Paulo e Belo 

Horizonte instituídas com critérios fixados pela União, por meio de ato administrativo do 

IBGE, que percorreram longos caminhos de estudos sobre a política urbana, para se chegar a 

uma metodologia mais consistente para análise das figuras regionais no país, verifica-se que 

se encontram bem estruturadas e fazem valer na prática as funções públicas de interesse 

comum. Enquanto as instituídas pós-1988, muitas delas não apontaram avanços estruturais, 

outras só foram instituídas asseguradas no direito institucional e na prática não vivem como 

tal e nem convivem com nenhum dos critérios que as legitimem enquanto uma metrópole.  

Na visão de Paasi (1986), a Região não pode ser compreendida apenas enquanto um 

recorte territorial e sim enquanto espaço de vida e de organização da sociedade, por isso deve 

ser planejada de forma conjunta, a fim de construir uma consciência regional viva de 

pertencimento e de responsabilidade. Portanto, a constituição de uma Região, segundo Paasi 

(1986), deve envolver diferentes aspectos: a) de delimitação da forma ou abrangência 

territorial; b) de formação de uma consciência de pertencimento a região; b) de organização 

de instituições regionais como formas de organização da sociedade; e d) de estabelecimento 

da região como parte de um sistema de regiões, com papel administrativo. 
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 Enfim, a partir de uma análise geral de todo o processo de institucionalização das 

Regiões Metropolitanas estudadas, conclui-se que são as legislações estaduais que definem a 

criação de suas Regiões e estabelecem seus próprios critérios, ora constituídos pela 

Constituição Estadual ou por meio de Leis Complementares ou ainda por órgãos de pesquisas 

contratados para essa função. Também todas as formas de estabelecimento dos critérios, de 

organização e até a delimitação da área de abrangência da Região são implementadas pelo 

próprio Estado, por meio de instrumentos legais, especialmente com o estabelecimento da 

governança interfederativa das funções públicas de interesse comum. 

 Como o objeto de análise deste item da tese refere-se a eleger os critérios para 

examinar sua configuração e seu caráter metropolitano, enfim, a existência de uma Região 

Metropolitana na capital do Estado do Tocantins, buscaram-se os estudos realizados 

anteriormente, bem como enquanto aporte teórico-metodológico.   

Na perspectiva de Lencioni (2017), a metrópole se constitui a partir do número de 

sua população; da sua extensão territorial, da distribuição da população e da forma 

concentração; das atividades econômicas e serviços que se desenvolvem; das inovações 

oferecidas à população; do tamanho dos fluxos das pessoas, de informações, comunicação; e 

da forma que a população se organiza em rede, seja por meio do transporte, das formas de 

comércio, consumo, comunicação e até da cultura que é praticada em rede. 

 EMPLASA (2011, s/p) destaca que uma Região Metropolitana de São Paulo 

pressupõe 

[...] a existência de uma metrópole, com alto grau de diversidade econômica e alta 

especialização em atividades urbanas, com posição nítida de liderança do polo sobre 

a área de influência e sobre outras áreas do próprio Estado e do País. Presença de 

conurbação, dada pelo adensamento da ocupação urbana, alta concentração 

populacional, elevado grau de urbanização e de densidade demográfica, resultando 

em espaços contíguos de interesse comum, exigindo planejamento integrado para 

funções de interesse comum e arranjos institucionais para administração de questões 

de interesse.  

 

Galvão (1969) afirma que a materialização do fato metropolitano deve ser 

comprovada pelo deslocamento diário de população entre o local de residência e o local de 

trabalho, pelo tipo de comutação diária, relacionada ao tipo origem/destino nas aglomerações 

urbanas. Já a metrópole seria definida como uma grande cidade com relações em nível 

nacional, funções urbanas diversificadas e especializadas. Enquanto critérios para análise da 

RM: a cidade central da RM deveria ter acima de 400 mil habitantes; densidade demográfica 

igual ou superior a 500 habitantes/km² em seu distrito-sede, os municípios vizinhos devem 

possuir densidade demográfica de, no mínimo, 60 habitantes por km
2
 e pelo menos 10% de 
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sua população total deslocar diariamente em viagens entre o município da cidade central ou 

em outros municípios da área. 

 Roca (2003) estabelece, para analisar e identificar as aglomerações urbanas, os 

sistemas urbanos ou áreas metropolitanas, três critérios distintos: morfológicos, demográficos 

e os econômicos. Para o autor, esses critérios permitem uma aproximação mais uniforme da 

realidade urbana em contextos territoriais diferentes. 

 Cunha (2017, p. 34), para delimitar o território metropolitano e as áreas de 

influências entre de Goiânia, adotou as metodologias de Roca (2003) para delimitação da área 

metropolitana e aglomerações urbanas do território goiano, a fim de delimitar o território 

metropolitano de Goiânia, assim como sua área de influência. A versão traz quatro critérios 

com seus respectivos parâmetros de avaliação: 

[...] 1) a morfológica – continuidade física do fenômeno urbano; 2) a demográfica – 

densidade populacional (densidades > 250 hab./km²); 3) a econômica – porcentagem 

da população ocupada em profissões urbanas (> 66%); 4) a funcional – focadas nos 

fluxos de mobilidade pendular da população, principalmente, para trabalho (> 15%).  

 

Em síntese, nota-se que a configuração e o caráter metropolitano de uma RM se 

encontram profundamente associados ao processo socioespacial, assim como ao processo 

político-administrativo, dos quais sempre resultam na criação de uma Região Metropolitana. 

Portanto, compreende-se como elementos pertinentes à institucionalização de uma RM e que 

se encontram condicionados a ocorrência e a comprovação de determinados fatores, 

indispensáveis para sua conformação.  

Também é assegurado:  

a) o Art. 2º do Estatuto da Metrópole (2015), Parágrafo Único, confirma a adoção de 

critérios de estudos para a delimitação da Região de influência de uma capital regional; no 

inciso V do caput desse artigo, consideraram-se bens e serviços fornecidos pela cidade à 

Região, abrangendo produtos industriais, educação, saúde, serviços bancários, comércio, 

empregos, entre outros, adotados pelo IBGE (BRASIL, 2015);    

b) o § 2º inserido no Art. 3º do EM (2015), com as alterações que passaram a vigorar 

no EM (2018), considera que “a criação de uma região metropolitana, de aglomeração urbana 

ou de microrregião deve ser precedida de estudos técnicos que envolvam todos os Municípios 

pertencentes à unidade territorial” (BRASIL, 2018); 

c) como referência os conceitos de aglomeração urbana e metrópole estabelecidos no 

EM (2015) e no Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado (PDUI), Região Metropolitana, 

área metropolitana apresentados no EM (2018) e as diretrizes que a própria lei exprime 

enquanto critérios para instituição das Regiões Metropolitanas em um enfoque geográfico; 



   126 

 

 

d) a partir de outros critérios já adotados pelo IBGE, dos conceitos apresentados pelo 

Estatuto da Metrópole (2015, 2018) e das Regiões Metropolitanas como São Paulo, Belo 

Horizonte e Goiânia e de estudos de diferentes pesquisadores, como Cunha (2017), Roca 

(2005), e por instituições, como Instituto de Pesquisas Aplicadas (IPEA), Instituto Paranaense 

de Desenvolvimento Econômico e Social (IPARDES) e Observatório das Metrópoles.  

Assim, entre os critérios para análise do caráter da RMP, primou-se para análise da 

RMP:  

a) estudos técnicos dos aspectos socioeconômicos, caracterizando os aspectos 

socioeconômicos, ambientais, políticos e urbanos dos municípios da área delimitada, 

identificando e comprovando a evidência dos fatos metropolitanos e as necessidades comuns 

entre os municípios, a partir da apresentação de um parecer técnico;  

b) existência de uma unidade territorial, constituída por, no mínimo, dois municípios 

limítrofes formando uma aglomeração urbana, comprovada por meio:  

b1) fatores populacionais e demográficos: número da população, quantidade de 

hab./km², evolução da população, tendo em vista a taxa de urbanização e percentual de 

crescimento dos municípios; 

b2) existência de complementaridade funcional: comprovada por meio dos fluxos 

pendulares e da integração entre a metrópole e os municípios, bem como entre os próprios 

municípios da RM por meio de estudos técnicos. Quando pelo menos 10% da população do 

município se desloca diariamente em viagens intermunicipais para o município que contém a 

cidade central ou outros municípios da área; 

b3) questão legal: avaliação de Palmas enquanto metrópole e ou Capital Regional B, 

considerando os níveis de influência, conforme a classificação do REGIC/IBGE (2008) e 

conceito de metrópole estabelecido pelo EM (2015) no Art. 2º, inciso V. 

De acordo com estudos, o processo de institucionalização de uma Região 

Metropolitana depende de definições de critérios para sua organização e sua funcionalidade, 

assim como para sua articulação de atores sociais, políticos e econômicos, no sentido de 

alcançar sua abrangência territorial.  

Assim, a partir dos referenciais estudados, foram estabelecidos cinco critérios de 

análise do caráter metropolitano da RMP, de acordo com o Quadro 17. 
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Quadro 17 – Critérios e parâmetros utilizados para análise do caráter da RMP 

Nº Fatores Critérios Parâmetros de análise 

 

1 Técnicos e 

socioeconômicos 

Caracterização dos aspectos 

socioeconômicos, ambientais, 

políticos e urbanos dos 

municípios 

Comprovação dos fatos metropolitanos e da RM a 

partir da apresentação de um parecer técnico. 

 

2 Morfológico Continuidade física do 

fenômeno urbano ou 

aglomeração urbana 

Com mais de dois municípios contíguos. 

 

 

 

3 

 

 

 

Demográficos 

 

 

 

Populacional e demográfico 

 

Quantidade de hab. cidade central: acima de 

400.000 hab. 

Densidade populacional – cidade central: (> 200 

hab./km²) 

Municípios vizinhos: possuir densidade 

demográfica de, no mínimo, 50 habitantes por 

km
2
. 

Percentual de crescimento dos municípios  

(> que da cidade central).  

4 Estruturais e ou 

funcionais 

Fluxos de mobilidade pendular 

da população 

Deslocamento diário para trabalho, escola e ou 

saúde (> 10% da população do município se 

desloque diariamente para o município que 

contém a cidade central ou outros municípios da 

área). 

5 Legal Avaliação da cidade sede 

enquanto metrópole e ou 

Capital Regional, observando 

os níveis de influência (local, 

regional e nacional) 

Classificação dos níveis de influência regional da 

capital, Palmas, enquanto centro polarizador da 

rede urbana do Estado, conforme classificação 

adotada pelo REGC/IBGE (2008). 

Comprovação da existência de uma metrópole de 

acordo níveis influência descritos no conceito de 

metrópole estabelecido pelo EM (2015) e a 

classificação adotada pelo REGIC/IBGE (2008).   

Fonte: elaborado pela autora (2019) a partir de EM (2015, 2018), REGIC/IBGE (2008), Galvão (1969) e Cunha 

(2017).   

 

Assim, a partir da estruturação e da classificação dos critérios ora apresentados no 

Quadro 17, aplicados enquanto parâmetros para as análises sobre a caracterização 

socioeconômica, ambiental, política e urbana de todos os municípios que compõem a RMP, 

inclusive da metrópole Palmas, tendo em vista uma avaliação da configuração da metrópole 

Palmas, o caráter metropolitano da Região e sua verdadeira existência, é que se apresenta o 

próximo capítulo, que trata da aplicação e da análise desses critérios. Nele propõe-se 

responder à seguinte pergunta: ao realizar a caracterização de cada município da RMP e 

aplicar os critérios e avaliar os parâmetros preestabelecidos na RMP, qual é o verdadeiro 

caráter da RMP, existe realmente uma região metropolitana em Palmas-TO? 
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CAPÍTULO 3 – DA APLICAÇÃO DOS CRITÉRIOS E ANÁLISE DO CARÁTER 

METROPOLITANO E DA EXISTÊNCIA DE UMA REGIÃO METROPOLITANA 

EM PALMAS TOCANTINS 

  

 Este capítulo objetiva apresentar uma contextualização dos critérios selecionados 

para identificação do caráter da RMP, bem como realizar uma análise de sua configuração, 

tendo em vista verificar a real metrópole vivida em Palmas, bem como a integração de todos 

os municípios no contexto de uma Região Metropolitana, enfim verificar a existência de uma 

Região Metropolitana em Palmas, Tocantins.  

 Entre os critérios selecionados para a realização das análises, estão: caracterização 

socioeconômica, ambiental, política e urbana dos municípios; continuidade física do 

fenômeno urbano ou aglomeração urbana; fatores demográficos; e fluxos de interações: 

mobilidade pendular da população e o legal. 

 A caracterização de toda área da RMP tem como propósito proceder a estudos e 

análises sobre o desenvolvimento socioeconômico de todos os municípios da RMP; das suas 

fragilidades e potencialidades; o índice do desenvolvimento, bem como os serviços oferecidos 

à população, entre outros, tendo em vista avaliar a existência do fato metropolitano e 

identificar as Funções Públicas de Interesse Comuns (FPICs) de todos os municípios da RMP.   

 Portanto, serão temas da caracterização: os aspectos geográficos, populacionais e 

demográficos; taxa de urbanização; percentuais de crescimento e PIB dos municípios, os 

serviços oferecidos, entre outras questões sociais. Ainda, na caracterização, deve primar-se 

em apresentar o grau de industrialização, sua fase de expansão e a localização das indústrias 

mais e menos desenvolvidas, enfim sua importância enquanto polo atrativo para região e para 

o desenvolvimento social da população residente.  

  

3.1 Caracterização socioeconômica dos municípios da RMP 

  

Para realização da caracterização da área de estudo, buscaram-se como referência as 

pesquisas realizadas pelos técnicos da Secretaria Estadual do Planejamento e da 

Modernização da Gestão Pública (SEPLAN, 2017) em parceria com a Secretaria da Fazenda 

do Estado do Tocantins (SEFAZ) e o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 

Unidade Tocantins. Segundo SEPLAN (2017), as coletas são feitas continuamente e têm 

como objetivo traçar o perfil socioeconômico de todos os municípios do Estado do Tocantins, 

tendo em vista auxiliar o governo e os municípios a traçarem as metas de seus planejamentos. 
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Foram temas da caracterização de Palmas e dos 15 municípios da RMP os seguintes 

aspectos: geográficos, demográficos, indicadores sociais, econômicos, educação, saúde, 

saneamento básico, serviços, equipamentos urbanos e problemas ambientais.  

Assim, ao buscar a literatura da geografia econômica, verifica-se que o desempenho 

de um país, uma cidade ou de uma região deve ser avaliado a partir de seu crescimento 

econômico, das disparidades da renda da população, da falta de oportunidades de emprego, da 

carência do atendimento à saúde, educação e transporte, assim como da preservação do meio 

ambiente. 

Nos trabalhos do IPEA (2013), considera-se a análise da evolução do produto interno 

bruto (PIB) como um dos principais indicadores econômicos dos municípios que integram as 

Regiões Metropolitanas e destas no contexto do Estado e de outras RMs significativas do país. 

Assim, apresenta-se como um fator relevante ao vislumbrar a importância econômica nos 

diferentes contextos. Resumindo, o PIB tem como objetivo medir o valor dos bens e dos 

serviços produzidos nos países, nos estados ou nas regiões, em um determinado período. 

Entre eles, incluem as atividades econômicas relacionadas à agropecuária, à indústria e a 

serviços de um modo geral. Assim, o PIB visa medir a atividade econômica e o nível de 

riqueza da população, ou seja, quanto mais se produz, maior é o consumo, maiores os 

investimentos e as negociações.  

Portanto, ainda se considera de extrema importância a realização de uma análise das 

características socioeconômicas, principalmente quando se pretende analisar o arranjo 

institucional de uma Região Metropolitana, haja vista que abrem novas perspectivas de um 

novo modelo de gestão e de desenvolvimento para Região Metropolitana. Vislumbram-se 

ainda estudos sobre a expectativa de vida, as taxas de alfabetização, as potencialidades de uso 

da terra, além da conservação da biodiversidade e ou da preservação do meio ambiente. Entre 

outros, também muito se discute sobre a oferta da inovação tecnológica como um dos 

principais fatores, como forma de solucionar o desenvolvimento econômico (IPEA, 2013). 

Além desses aspectos, Cohen e Monaco (2009) afirmam que se devem levar em consideração 

estudos sobre a infraestrutura.  

Assim, propõe-se estudar os aspectos referentes à dinâmica do crescimento 

demográfico, à densidade e à taxa de urbanização e ao crescimento dos municípios que 

integram a RMP. Ainda são analisadas as questões ambientais dos municípios que fazem 

parte da RMP, bem como os contextos sociais no que tangem à renda da população, ao 

emprego e ao atendimento à saúde, à educação e ao transporte. Para finalizar a seção, a partir 
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dos dados apresentados, faz-se uma análise sucinta do arranjo institucional, apontando os 

desafios e as possibilidades de governança para a RMP. 

Para a análise dos dados dos 16 municípios que compõem a Região Metropolitana será 

utilizada a escala microrregional. Recordando, conforme a Lei n. 90/2013, integram a RMP os 

seguintes municípios: Palmas, Aparecida do Rio Negro, Barrolândia, Brejinho de Nazaré, 

Fátima, Ipueiras, Lajeado, Miracema do Tocantins, Miranorte, Monte do Carmo, Oliveira de 

Fátima, Paraíso do Tocantins, Porto Nacional, Pugmil, Silvanópolis e Tocantínia.  

Como escala de temporalidade, foram definidos os períodos de 1991 a 2010, períodos 

em que foram realizados os censos pelo IBGE (1991, 2000 e 2010), os quais já contemplavam 

o Estado do Tocantins, instituído em 1988. Apenas para apresentação do PIB, buscou-se 

como referência o ano de 2015, pois esses dados são sempre atualizados pelo órgão, enquanto 

os demais só se têm como referência os dados dos censos. 

Para coleta de dados, utilizaram-se as pesquisas realizadas pelo Governo do Estado do 

Tocantins por meio da Secretaria de Planejamento e Orçamento (SEPLAN-TO) (2017) e 

Diretoria de Pesquisa e Informações Econômicas, denominadas de Perfil Socioeconômico dos 

Municípios publicadas em março de 2017. Também dados e informações do Censo realizado 

pelo IBGE de 1991 a 2010. 

 

3.1.1 Município de Palmas 

 

Palmas foi fundada em 1989 para abrigar a sede administrativa do Estado do 

Tocantins e instalada em 1 de janeiro 1990. Enquanto se planejava a capital, a cidade de 

Miracema do Tocantins foi escolhida para abrigar o Governo. 

A sede do município de Palmas se encontra localizada a -10º12‟46” de latitude Sul e 

a 48º21‟37” de longitude Oeste, possui uma área de 2.218.943 km² e se apresenta como 

altitude média 260 m ao nível do mar (IBGE, 2010).  

O clima típico da região do Cerrado é quente, semiúmido, com sazonalidade marcada 

por uma estação seca de inverno de maio a setembro. Os solos são geralmente pobres em 

nutrientes, profundos e muito antigos.  

Os principais cultivos agrícolas da região de Palmas, segundo IBGE (2010), são: 

abacaxi, arroz, banana, cana-de-açúcar, coco da baía, feijão, laranja, mandioca, maracujá, 

melancia, milho e soja. Enquanto os principais produtos de origem animal são leite de vaca, 

ovos de galinha e mel de abelha. 
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Palmas, com apenas 30 anos, teve seu crescimento em um ritmo bastante acelerado 

de 1991 a 2000, quando alcançou uma taxa de crescimento de 18,89, enquanto de 2000 a 2010 

caiu para 5,21% (IBGE, 2010). 

De acordo com censo realizado pelo IBGE (2010), Palmas possui uma população de 

228.332 habitantes, 221.742 se encontram na zona urbana, 6.590 na zona rural. Apresenta 

uma densidade demográfica de 102,90 hab./km.  Sua taxa de urbanização, em 2010, alcançou 

97,11%. 

 Para prestação de serviços na área de saúde aos seus habitantes, a cidade possui 90 

estabelecimentos de saúde. A taxa de mortalidade infantil média na cidade é de 9,48 para mil 

nascidos vivos (IBGE, 2014). 

O PIB é representado pela soma dos valores adicionados pelas diferentes atividades 

econômicas acrescidas dos impostos líquidos de subsídios. Segundo IBGE (2015), o PIB per 

capita anual é de R$ 27.135,06. Comparando com outros municípios brasileiros, Palmas 

ocupa a 5.570
a  

posição e, na microrregião do Estado do Tocantins, ocupa a 11
a
 posição.  

Dos domicílios existentes nesse município, 67,6% possuem esgotamento sanitário 

adequado, 79,9% localizam-se em vias públicas com arborização e 31,3% estão situados em 

vias públicas com urbanização adequada (presença de bueiro, calçada, pavimentação e meio-

fio). 

No que refere ao destino do lixo, segundo IBGE (2010), em sua maioria, é coletado e 

tem seu destino em aterro sanitário, quando é tratado, é devolvido à natureza. Quanto ao 

esgoto sanitário, nas áreas mais centrais, é lançado na rede geral de esgoto, enquanto nas 

periferias, a maioria é jogada em fossa séptica ou tem outro destino. O abastecimento de água 

é feito por meio de sistema de tratamento. 

A quantidade de pessoas ocupadas em trabalho formal é de 137.448 cidadãos (IBGE, 

2015). Em 2015, o salário médio mensal era de 4.1 salários mínimos. A proporção de pessoas 

ocupadas em relação à população total era de 50,4%. O setor de serviços é o principal motor 

da economia, ficando a agricultura em segundo lugar, com o cultivo da soja e criação de gado. 

Basicamente, a economia é principalmente formal e as microempresas são as mais comuns na 

cidade de Palmas.  

O município de Palmas possui um índice de desenvolvimento humano (IDH) de 

1991 a 2010 conforme apresenta a Tabela 1. 
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Tabela 1 – Índice de desenvolvimento humano do município de Palmas 

Índices 1991 2000 2010 

IDH 0,439 0,654 0,788 

IDH - Longevidade 0,660 0,762 0,827 

IDH - Educação 0,198 0,508 0,749 

IDH - Renda 0,646 0,722 0,789 

Fonte: PNUD - Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento/ Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil (2013). 

Elaboração: Secretaria do Planejamento e Orçamento/Diretoria de Pesquisa e Informações Econômicas (SEPLAN). 

 

Considerando o ranking, segundo SEPLAN (2013), Palmas ocupa a 76ª posição, em 

2010, em relação aos 5.565 municípios do Brasil, sendo que 75 (1,35%) municípios estão em 

situação melhor e 5.490 (98,65%) estão em situação igual ou pior. Em relação aos 139 outros 

municípios de Tocantins, Palmas ocupa a 1ª posição, sendo que 0 (0,00%) município está em 

situação melhor e 139 (100,00%) estão em situação pior ou igual. 

Em relação ao rendimento familiar, até ¼ do Salário Mínimo (Pobreza Extrema), até 

Meio Salário Mínimo (Pobreza Absoluta) e até 1 Salário Mínimo (Pobreza) de 1991, 2000 e 

2010, a situação das famílias se encontra conforme Tabela 2. 

  

Tabela 2 – Rendimento das famílias em Palmas 

Situação das famílias 1991 2000 2010 

Total de famílias _ 37.601 68.665 

Em condição de pobreza extrema (%)² _ 9,39 6,68 

Em condição de pobreza absoluta (%)² _ 21,92 22,61 

Em condição de pobreza (%)² _ 46,17 48,89 

Fonte: IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística/Censo Demográfico (2000 e 2010). 

Elaboração: Secretaria do Planejamento e Orçamento/Diretoria de Pesquisa e Informações Econômicas. 

 

Segundo IPEA, a condição de pobreza extrema é quando o rendimento médio mensal 

per capita for de até um quarto do salário mínimo; pobreza absoluta quando o rendimento 

médio mensal per capita for de até meio salário mínimo; e de pobreza quando o rendimento 

médio mensal per capita for até um salário mínimo. 

Quando se analisa a situação das famílias de pobreza extrema, absoluta, houve uma 

queda bem significativa, considerando que, em 2000, o total e família avaliadas foram de 

37.601, enquanto, em 2010, de 68.665, correspondendo quase o dobro.  

Para pessoas de 6 a 14 anos de idade, a taxa de escolarização foi de 98%, em 2010. 

Isso posicionava o município na 40
a
 posição, quando comparado aos 139 municípios do 

Estado do Tocantins, e na 2.065
a
 posição quando comparado com as demais cidades 
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brasileiras. Em 2015, os alunos dos anos iniciais da rede pública da cidade tiveram nota média 

6 no IDEB e os alunos dos anos finais tiveram nota média de 4.7. Quando comparado com 

cidades do Estado do Tocantins, a nota dos alunos dos anos iniciais coloca a cidade de Palmas 

na posição 1 de 139. Considerando a nota dos alunos dos anos finais, a posição passa para 6 

de 139. 

Entre as instituições educacionais, incluem-se a Universidade Federal do Tocantins 

(UFT), Faculdade Católica do Tocantins, Fundação Universidade do Tocantins (UNITINS), 

Centro Universitário Luterano de Palmas (CEULP-ULBRA) e a Faculdade Objetivo. 

 

3.1.2 Paraíso do Tocantins  

 

O município de Paraíso localiza-se na região central do Estado do Tocantins, à 

margem da BR-153. Teve sua origem no ano de 1940, quando ocorreu o descobrimento das 

minas de cristal de rocha, em Pium. Com o crescimento da população garimpeira e o 

progresso agropecuário, ocorreu um rápido desenvolvimento no povoado. Porém, foi com a 

construção da rodovia Belém-Brasília, conhecida como BR-153, que o povoado sofreu um 

grande impulso, chegando a ocupar em pouco tempo a categoria de distrito, sob a 

denominação de Paraíso do Norte, através da Lei da Câmara Municipal de Pium n. 01, 

aprovada em 22 de fevereiro de 1963. 

O distrito foi elevado à categoria de município por meio da Lei do Estado de Goiás n. 

4.716, em 23 de outubro de 1963. Somente em 1 de janeiro de 1964 foi instalado como 

município. Em 1 de janeiro de 1989, por meio do Decreto Legislativo n. 01, Art. 4, o 

município passou a denominar-se Paraíso do Tocantins.  

Geograficamente, faz limites com o município de Barrolândia (ao norte), de Porto 

Nacional (ao leste), de Pugmil (ao sul) e Chapada da Areia e Monte Santo do Tocantins (ao 

oeste). Possui área territorial total de 1.268.060 km
2
, altitude média de 387 m ao nível do mar, 

bioma Cerrado, latitude Sul -10
o
10‟34‟‟ e longitude Oeste 48

o
52‟00‟‟.  

De acordo com o IBGE (2010), Paraíso do Tocantins possui uma população de 

44.417 habitantes, 42.473 moram na zona urbana e 1.944 na zona rural. Apresenta uma taxa 

de urbanização de 95,62% e um crescimento médio anual de 2,09 de 2000 a 2010. Sua 

densidade demográfica é de 35,03 hab./km
2
. A taxa de mortalidade infantil média é de 5,89 

para cada mil nascidos vivos.  

O município de Paraíso do TO possui um índice de desenvolvimento humano 

(IDHM) de 1991 a 2010 conforme apresenta a Tabela 3. 
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Tabela 3 – Índice de desenvolvimento humano do município de Paraíso 

Índices 1991 2000 2010 

IDH 0,488 0,613 0,764 

IDH - Longevidade 0,660 0,711 0,831 

IDH - Educação 0,258 0,464 0,706 

IDH - Renda 0,681 0,699 0,759 

Fonte: PNUD - Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento/ Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil (2013). 

Elaboração: Secretaria do Planejamento e Orçamento/Diretoria de Pesquisa e Informações Econômicas (SEPLAN). 

 

De acordo o ranking, segundo SEPLAN (2013), Paraíso ocupa a 304
a
 posição, em 

2010, em relação aos 5.565 municípios do Brasil, sendo que 303 (5,44%) municípios estão em 

situação melhor e 5.262 (94,55%) estão em situação igual ou pior. Em relação aos 139 outros 

municípios de Tocantins, Paraíso ocupa a 2ª posição, sendo que 1 (0,72%) município está em 

situação melhor e 138 (100,00%) estão em situação pior ou igual. 

A taxa de escolarização de 6 a 14 anos de idade é de 98,4% (IBGE, 2010). Em 2015, 

os alunos que cursavam as séries iniciais do Ensino Fundamental tiveram nota média de 5,9 

no IDEB, e os que cursavam as séries finais do referido ciclo educacional tiveram nota média 

de 4,0. 

Em relação ao rendimento familiar mensal, segundo IBGE (2010), de 719 famílias, 

13,91% vivem em condições de pobreza extrema, 42,42%, em pobreza absoluta e 77,89 % em 

condições de pobreza. Em relação ao rendimento familiar, a situação se encontra conforme a 

Tabela 4. 

 

Tabela 4 – Rendimento das famílias em Paraíso 

Situação das famílias 1991 2000 2010 

Total de famílias _ 10.047 13.410 

Em condição de pobreza extrema (%)² _ 12,56 7,73 

Em condição de pobreza absoluta (%)² _ 31,87 29,13 

Em condição de pobreza (%)² _ 60,31 65,08 

Fonte: IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística/Censo Demográfico (2000 e 2010). 

Elaboração: Secretaria do Planejamento e Orçamento/Diretoria de Pesquisa e Informações Econômicas. 

 

Em relação ao destino do lixo, a maioria é coletada pelo serviço de limpeza, mas 

utiliza a prática da queimada nos quintais e ou jogado em terreno baldio ou logradouro. O 

esgoto em sua maioria tem seu destino a fossa séptica ou outro meio. Quanto ao sistema de 

água, a maioria é abastecida pela rede geral de distribuição, mas também poço ou nascente na 

propriedade. 
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Em 2015, seu PIB obteve a quinta colocação em comparação aos demais municípios 

que integram o Estado do Tocantins, apresentando PIB per capita anual de R$ 20.617,04 

(IBGE, 2015). Em 2015, o salário médio mensal era de 1,9 salários mínimos. A proporção de 

pessoas ocupadas no trabalho formal em relação à população total era 20,9%. Possui uma 

frota de 28.112 veículos (DENTRAN, 2015). 

 As terras são utilizadas para lavouras permanentes, temporárias, área plantada com 

forrageiras para corte, pastagens naturais, pastagens plantadas degradadas, matas e/ou 

florestas naturais destinadas à preservação permanente ou reserva legal, sistemas 

agroflorestais e áreas não ocupadas. A produção agrícola abrange arroz, milho e soja. A 

criação de animais abrange: bovino, aves, suínos, ovinos, equinos, caprinos e bubalinos. Os 

principais produtos de origem animal são o leite de vaca e ovos de galinha.  

 

3.1.3 Porto Nacional 

 

A história da cidade de Porto Nacional está ligada ao Rio Tocantins. Em 1722, teve 

início a exploração do ouro na Província de Goiás, o que contribuiu para a vinda de muitos 

mineradores e formação de pequenos núcleos na região. Segundo SEPLAN (2017), a travessia 

desses mineradores, mascates, tropeiros e viajantes já ocorria no local, que atualmente é 

conhecido como o centro histórico de Porto Nacional. Essas travessias aconteciam através de 

barcos que pertenciam ao português Félix Camôa, quando, em 1791, o cabo Thomaz de Souza 

Villa Real instalou um destacamento militar na região. Devido à privilegiada localização entre 

dois povoados mineradores importantes, conhecidos como Pontal e Carmo, surgiu o Porto 

Real, que se desenvolveu com a navegação e o comércio.  

No ano de 1831, Porto Real foi elevado à categoria de Vila, mudando seu nome para 

Vila de Porto Imperial. O incremento da navegação do Tocantins e do comércio com Belém 

do Pará, o desenvolvimento da criação de gado e o declínio da mineração nas localidades 

vizinhas, como Pontal, foram os principais fatores que contribuíram para sua elevação à sede 

do município.  

Somente com a Resolução Provincial n. 333, de 13 de julho de 1861, Porto Imperial, 

que era considerado um importante empório comercial, com muitos comerciantes, comércio 

fluvial intenso com o Norte e 4.313 habitantes, foi elevado à condição de cidade. Com a 

proclamação da República, a cidade passou a se chamar Porto Nacional (SEPLAN, 2017). 

Geograficamente, o município Porto Nacional faz limite com Miracema do Tocantins 

(ao norte), Palmas e Monte do Carmo (ao leste), Brejinho de Nazaré, Ipueiras e Silvanópolis 
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(ao sul) e Paraíso do Tocantins, Pugmil, Nova Rosalândia e Oliveira de Fátima (ao oeste). Sua 

área territorial total abrange 4.449,918 km
2
, altitude 212 m ao nível do mar, bioma Cerrado, 

com latitude S -10
o
42‟29‟‟ e longitude O 48

o
25‟02‟‟.  

Segundo pesquisa realizada pelo IBGE (2010), Porto Nacional apresenta uma 

população de 49.146 habitantes, 42.435 residem na zona urbana e 6.711, na zona rural, 

destacando com uma taxa de urbanização 86,34% e um crescimento médio anual de 2000 a 

2010 de 0,89%. Sua densidade demográfica é de 11,04 hab./km
2
.  

O município de Porto Nacional possui um índice de desenvolvimento humano 

(IDHM) de 1991 a 2010 conforme apresenta a Tabela 5. 

 

Tabela 5 – Índice de desenvolvimento humano do município de Porto Nacional 

Índices 1991 2000 2010 

IDH 0,424 0,562 0,740 

IDH - Longevidade 0,640 0,708 0,826 

IDH - Educação 0,203 0,406 0,701 

IDH - Renda 0,588 0,619 0,699 

Fonte: PNUD - Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento/ Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil (2013). 

Elaboração: Secretaria do Planejamento e Orçamento/Diretoria de Pesquisa e Informações Econômicas (SEPLAN). 

 

Em se tratando dos indicadores sociais (longevidade, educação, renda), esse 

município ocupa a 764
a
 posição, quando comparado aos 5.565 municípios brasileiros; em 

relação ao Estado do Tocantins, Porto Nacional ocupa a 6
a 

posição, uma vez que cinco 

municípios estão em situação melhor e 134 se encontram em situação pior ou igual (SEPLAN, 

2017). A taxa de mortalidade infantil média na cidade é de 11,62 para mil nascidos vivos.  

De acordo com o IBGE (2015), o PIB per capita anual de Porto Nacional é de R$ 

26.324,43, o que lhe confere a colocação de quarto lugar no PIB do Estado do Tocantins. 

Em relação ao destino do lixo, segundo IBGE (2010), a maioria é coletada pelo 

serviço de limpeza, mas utiliza-se a prática da queimada nos quintais e ou jogado em terreno 

baldio ou logradouro. O esgoto em sua maioria tem seu destino a fossa séptica ou outro meio. 

Quanto ao sistema de água, a maioria é abastecida pela rede geral de distribuição, mas 

também poço ou nascente na propriedade. 

 De acordo com o PNUD (2013), em 2010, o rendimento médio da população desse 

município se dividiu em dois ângulos: 21,34% dos ocupados com rendimento de até um 

salário mínimo e 73,33% com rendimento de até dois salários mínimos. Em 2015, o salário 

médio mensal era de 2,2 salários mínimos. A proporção de pessoas ocupadas no trabalho 
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formal em relação à população total é de 17,2%. Possui uma frota de 25.933 veículos 

(DENATRAN, 2015). 

A taxa de escolarização de 6 a 14 anos de idade é de 98,3% (IBGE, 2010). Em 2015, 

os alunos que cursavam as séries iniciais do Ensino Fundamental tiveram nota média de 4,9 

no IDEB, e os que cursavam as séries finais do referido ciclo educacional tiveram nota média 

de 3,7 no IDEB. 

Em relação ao rendimento familiar, a situação se encontra conforme a Tabela 6. 

  

Tabela 6 – Rendimento das famílias em Porto Nacional 

Situação das famílias 1991 2000 2010 

Total de famílias _ 11.560 13.748 

Em condição de pobreza extrema (%)² _ 19,07 13,49 

Em condição de pobreza absoluta (%)² _ 40,11 39,74 

Em condição de pobreza (%)² _ 67,21 71,23 

Fonte: IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística/Censo Demográfico (2000 e 2010). 

Elaboração: Secretaria do Planejamento e Orçamento/Diretoria de Pesquisa e Informações Econômicas. 

 

As terras são utilizadas para lavouras permanentes, temporárias, área plantada com 

forrageiras para corte, pastagens naturais, pastagens plantadas degradadas, pastagens 

plantadas em boas condições, matas e florestas, sistemas agroflorestais e área não ocupada 

com lavouras, pastagens. 

 A produção agrícola varia entre cultura de abacaxi, banana, mandioca, melancia, 

milho e soja. A criação de animais abrange bovinos, suínos, aves, ovinos, equinos, caprinos e 

bubalinos. Os principais produtos de origem animal são leite de vaca, ovos de galinha e mel 

de abelha.  

 

3.1.4 Pugmil  

 

No início de sua história, Pugmil era uma fazenda que pertencia ao Sr. Raimundo 

Pereira da Mota, conhecido como Mundinho Mota. Sua fazenda era plana e muito bem 

localizada, situava-se a 11 km da BR que passa em Campo Maior. Por apresentar excelente 

localização geográfica, essa fazenda foi selecionada para ser um acampamento da Companhia 

responsável pela construção da BR-153, a qual foi asfaltada passando dentro da referida 

fazenda. Em 1971, muitas máquinas foram chegando para favorecer a construção da BR-153 
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e, entre essas várias máquinas, surgiu uma que moía cascalho, que ficou conhecida como 

Pugmil.  

Com o passar dos anos, mesmo com o término do acampamento das Companhias 

Asfálticas, o povoado de Pugmil, que acabava de nascer, continuou crescendo. Foram 

surgindo comércios e aumentando os seus moradores. Somente no período de 1988 a 1992, 

esse povoado passou a categoria de distrito de Paraíso do Tocantins. Pela Lei n. 676, em 26 de 

maio, o município de Pugmil foi emancipado de Paraíso do Tocantins (SEPLAN, 2017).  

Geograficamente, o município Pugmil mantém limite com Paraíso do Tocantins (ao 

norte), Porto Nacional (ao leste), Nova Rosalândia (ao sul) e Nova Rosalândia (a oeste). Sua 

área territorial total abrange 401,834 km
2
; altitude 255 m acima do nível do mar, bioma 

cerrado, possui latitude S -10
o
25‟25‟‟ e altitude O 48

o
53‟37‟‟.  

De acordo com o IBGE (2010), o município apresenta uma população estimada de 

2.369 habitantes, 2.004 residem na zona urbana, e 365, na zona rural. Possui uma taxa de 

urbanização 84,59% e 1,76% de crescimento anual de 2000 a 2010. Sua densidade 

demográfica é de 5,90 hab./km
2
. O índice de mortalidade infantil foi zero por mil nascidos 

vivos (IBGE, 2014).  

O município de Pugmil possui um índice de desenvolvimento humano (IDHM) de 

1991 a 2010 conforme apresenta a Tabela 7. 

 

Tabela 7 – Índice de desenvolvimento humano do município de Pugmil 

Índices 1991 2000 2010 

IDH 0,196 0,450 0,669 

IDH - Longevidade 0,541 0,669 0,809 

IDH - Educação 0,031 0,252 0,595 

IDH - Renda 0,448 0,540 0,621 

Fonte: PNUD - Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento/ Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil (2013). 

Elaboração: Secretaria do Planejamento e Orçamento/Diretoria de Pesquisa e Informações Econômicas (SEPLAN). 

 

Segundo o PNUD (2013), Pugmil ocupa a 2.691
a
 posição quando comparada aos 

5.565 municípios brasileiros e, em relação aos demais municípios do Estado do Tocantins, 

ocupa a 37
a
 posição, sendo que 36 municípios encontram-se em situação melhor e 103 em 

situação igual ou pior. É importante ressaltar que, para essa análise, são abordados os 

indicadores sociais (longevidade, educação e renda). Também, possui uma frota de 641 

veículos (DENATRAN, 2015). 
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A taxa de escolarização de 6 a 14 anos de idade é de 97,5% (IBGE, 2010). Em 2015, 

tanto os alunos das séries iniciais do Ensino Fundamental, quanto os que cursavam as séries 

finais do referido ciclo educacional tiveram nota média de 4,1 no IDEB.  

Em relação ao rendimento familiar mensal, segundo IBGE (2010), de 719 famílias, 

13,91% vivem em condições de pobreza extrema, 42,42%, em pobreza absoluta e 77,89 %, 

em condições de pobreza.  

Quanto aos aspectos econômicos, o PIB per capita anual de Pugmil é de R$ 

19.196,81 ao ano (IBGE, 2014). Em 2015, o salário médio mensal era de 1,5 salários 

mínimos. A proporção de pessoas ocupadas no trabalho formal em relação à população total é 

de 11,4%. Em 2015, o saldo de emprego formal por setor de indústria da transformação teve 

um acréscimo de 21% quando comparado aos demais setores (agropecuária, administração 

pública, comércio, serviços, construção civil e extração mineral, que apresentaram saldos 

negativos). A produção agrícola abrange a cultura da soja, arroz, melancia e milho. Os 

principais produtos são o leite da vaca, os ovos de galinha e o mel de abelha.  

A situação das famílias se encontra conforme a Tabela 8.  

 

Tabela 8 – Rendimento das famílias em Pugmil 

Situação das famílias 1991 2000 2010 

Total de famílias _ 533 719 

Em condição de pobreza extrema (%)² _ 28,52 13,91 

Em condição de pobreza absoluta (%)² _ 47,09 42,42 

Em condição de pobreza (%)² _ 81,80 77,89 

Fonte: IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística/Censo Demográfico (2000 e 2010). 
Elaboração: Secretaria do Planejamento e Orçamento/Diretoria de Pesquisa e Informações Econômicas. 

 

 O lixo do município, segundo IBGE (2010), em sua maioria, é coletado e tem seu 

destino em aterro sanitário, sem tratamento algum, também muito se faz prática da queimada 

na propriedade. Enquanto o esgoto sanitário, a maioria é jogada em fossa séptica ou tem outro 

destino. O abastecimento de água é feito por meio da rede geral de distribuição, sendo 

também muito utilizado poço ou nascente na propriedade. 

As terras são utilizadas para lavouras permanentes, temporárias, área plantada com 

forrageiras para corte, também para pastagens naturais, pastagens plantadas degradadas e em 

boas condições, matas e florestas naturais destinadas à preservação permanente ou reserva 

legal, sistemas agroflorestais e áreas não ocupadas com lavouras, mas destinadas às 

construções, benfeitorias.  
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3.1.5 Oliveira de Fátima  

 

O município Oliveira de Fátima localiza-se às margens da BR-153, na região centro- 

oeste do Estado. A origem desse município se deve à existência de uma fazenda situada em 

Porto Nacional, cujo proprietário o Sr. Filintro Gomes Sertão. Ao ser procurado pelo prefeito, 

propôs-se a vender uma parte de sua propriedade para que fosse loteada e transformada em 

um pequeno povoado.  

Após a aquisição desse terreno, em 1972, o prefeito de Porto Nacional doou parte 

dos lotes para pessoas que, em função e pavimentação da rodovia BR-153, se deslocavam da 

antiga Fátima para a região. Em 1983, ocorreu o desmembramento oficial da cidade de Fátima 

do município de Porto Nacional. Assim, o antigo povoado foi transformado em distrito, 

fazendo parte do município de Fátima. Com a criação da Lei n. 678, em 26 de maio de 1994, 

ocorreu a emancipação do município Oliveira de Fátima (SEPLAN, 2017). 

O município faz limite com Nova Rosalândia (ao norte), Porto Nacional (ao leste), 

Fátima (ao sul) e Cristalândia (a oeste). Possui área territorial total de 205.850 km
2
; altitude 

355 m acima do nível do mar, bioma Cerrado, latitude Sul -10
o
42‟28‟ e longitude Oeste 

48
o
54‟24‟‟.  

Oliveira de Fátima possui uma população de 1.037 habitantes, com uma densidade 

demográfica de 5,04 hab./km
2
. Do total de habitantes, 698 vivem na zona urbana e 260, na 

rural, apresentando uma taxa de urbanização de 72,86% e de crescimento de 0,80% (IBGE, 

2010). Esse município ocupa, no ranking nacional, a 2.545
a 

posição em relação aos 5.565 

municípios brasileiros, em relação aos 139 municípios do Estado do Tocantins, ocupa a 23
a
 

posição, ressaltando que 22 municípios estão em situação melhor e 117, em situação pior ou 

igual. A taxa de mortalidade infantil foi de 47,62% de óbitos para cada mil nascidos vivos.  

A taxa de escolarização de 6 a 14 anos de idade foi de 98% (2010). Em 2015, os 

alunos que cursavam as séries iniciais do Ensino Fundamental tiveram nota média de 3,6, e os 

que cursavam as séries finais tiveram nota média de 2,3 no IDEB. 

O seu PIB per capita é de R$ 16.723,59 (IBGE, 2015). O salário médio mensal dos 

trabalhadores formais é de 1,4 salário mínimo. A proporção de pessoas ocupadas em relação à 

população total equivale a 13,7%. É importante ressaltar que o município de Oliveira de 

Fátima possui uma frota de 292 veículos (DENATRAN, 2015). 

O município possui um índice de desenvolvimento humano (IDHM) de 1991 a 2010 

conforme apresenta a Tabela 9. 

 



   141 

 

 

Tabela 9 – Índice de desenvolvimento humano do município de Oliveira de Fátima 

Índices 1991 2000 2010 

IDH 0,340 0,496 0,675 

IDH - Longevidade 0,559 0,669 0,798 

IDH - Educação 0,148 0,281 0,614 

IDH - Renda 0,476 0,650 0,627 

Fonte: PNUD - Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento/ Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil (2013). 

Elaboração: Secretaria do Planejamento e Orçamento/Diretoria de Pesquisa e Informações Econômicas (SEPLAN). 

 

A situação das famílias se encontra conforme a Tabela 10.  

 

Tabela 10 – Rendimento das famílias em Oliveira de Fátima de 1991 a 2010 

Situação das famílias 1991 2000 2010 

Total de famílias _ 232 319 

Em condição de pobreza extrema (%)² _ 25,00 21,32 

Em condição de pobreza absoluta (%)² _ 61,21 50,47 

Em condição de pobreza (%)² _ 85,78 78,37 

Fonte: IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística/Censo Demográfico (2000 e 2010). 

Elaboração: Secretaria do Planejamento e Orçamento/Diretoria de Pesquisa e Informações Econômicas. 

 

 Em relação ao destino do lixo, conforme IBGE (2010), em sua maioria, é coletado e 

tem seu destino em aterro sanitário, a céu aberto. Enquanto o esgoto sanitário, a maioria é 

despejada em fossa séptica ou tem outro destino. Quanto ao sistema de água, a maioria é 

abastecida pela rede geral de distribuição, mas também poço ou nascente na propriedade. 

Em relação à distribuição de terras, são utilizadas em lavouras permanentes, 

temporárias, áreas plantadas com forrageiras para corte, pastagens, matas, florestas, além das 

áreas não ocupadas. Na produção agrícola, destaca-se a cultura de arroz, banana, mandioca, 

abacaxi, melancia, milho e soja. Predomina-se criação de bovinos, aves, suínos, ovinos, 

equinos, caprinos e bubalinos. 

  

3.1.6 Silvanópolis 

 

O município de Silvanópolis teve sua origem com o povoado denominado Extrema, 

que se localiza nas proximidades do Ribeirão do mesmo nome, em terras da fazenda Landi, no 

município de Porto Nacional, de propriedade do Sr. Januário da Silva Guimarães e demais 

familiares da Família Silva Guimarães. O início desse povoamento foi marcado com a reza do 

terço, que se realizava todos os anos a Nossa Senhora de Sant‟Ana, na sede da fazenda do Sr. 
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João Guimarães, irmão do Sr. Januário da Silva Guimarães. Em 1903, o frei Reginaldo 

celebrou a primeira missa e organizou todos os festejos. Em 1931, teve origem a primeira 

capela, coberta de telhas, construída de adobes pelos pedreiros Vicente de Carvalho Oliveira e 

Tertuliano Rodrigues Campos. Após a construção da capela, surgiu a ideia de construir uma 

escola isolada, de pau-a-pique, tendo como primeiro professor Arcino da Silva Guimarães, 

filho do dono da fazenda (SEPLAN, 2017). 

Geograficamente, Silvanópolis faz limite com Monte do Carmo, Ponte Alta do 

Tocantins e Porto Nacional (ao norte), Pindorama do Tocantins (ao leste), Santa Rosa do 

Tocantins e Ipueiras (ao sul) e Ipueiras e Porto Nacional (ao oeste). Possui área territorial total 

de 1.258,831 km
2
, bioma Cerrado, altitude média da sede municipal é de 269 m acima do 

nível do mar; possui latitude Sul -11
o
08‟48‟‟ e longitude Oeste 48

o
10‟09‟‟.  

Silvanópolis apresenta uma população de 5.068 habitantes e uma densidade 

demográfica de 4,03 hab./km
2
 (IBGE, 2010), 4.061 vivem na zona urbana e 1.007, na zona 

rural. Apresenta, portanto, um percentual de urbanização de 80,13%.  

A taxa de escolarização de 6 a 14 anos de idade foi de 97,5% (IBGE, 2015). Em 

2015, os alunos das séries iniciais do Ensino Fundamental tiveram nota média de 4,8 no 

IDEB, e para os alunos das séries finais do Ensino Fundamental, essa nota média foi 3,9. 

O PIB per capita anual é de R$ 21.783,94 (IBGE, 2015). O salário médio mensal é 

de 1,9 salário mínimo. A proporção de pessoas ocupadas no trabalho formal em relação à 

população total é de 8,7%. A frota de veículos abrange 1.433 veículos (DENATRAN, 2015). 

No que se refere ao destino do lixo em 2010, em sua maioria, é coletado e tem seu 

destino em aterro sanitário, sem tratamento. Enquanto o esgoto sanitário, a maioria é lançada 

em fossa séptica ou tem outro destino. Quanto ao sistema de água, a maioria é abastecida pela 

rede geral de distribuição, mas também poço ou nascente na propriedade. 

O município de Silvanópolis apresenta um índice de desenvolvimento humano 

(IDHM) de 1991 a 2010 conforme demonstra a Tabela 11. 

 

Tabela 11 – Índice de desenvolvimento humano do município de Silvanópolis de 1991, 2000 

e 2010 
Índices 1991 2000 2010 

IDH 0,330 0,451 0,675 

IDH - Longevidade 0,550 0,671 0,814 

IDH - Educação 0,135 0,259 0,592 

IDH - Renda 0,483 0,528 0,638 

Fonte: PNUD - Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento/ Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil (2013). 

Elaboração: Secretaria do Planejamento e Orçamento/Diretoria de Pesquisa e Informações Econômicas (SEPLAN). 
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No ranking nacional, comparado aos 5.565 municípios brasileiros, Silvanópolis 

ocupa a 2.545
a 
posição e, em relação aos demais municípios do Estado do Tocantins, ocupa a 

23
a
 posição. É importante ressaltar que 22 municípios do Estado do Tocantins estão em 

situação melhor a Silvanópolis e 117 se encontram em situação igual ou pior. A taxa de 

mortalidade infantil média na cidade é de 10,64% para cada mil nascidos vivos. 

O rendimento das famílias de Silvanópolis se apresenta conforme a Tabela 12. 

 

Tabela 12 – Rendimento das famílias em Silvanópolis de 1991 a 2010 

Situação das famílias 1991 2000 2010 

Total de famílias _ 1.229 1.540 

Em condição de pobreza extrema (%)² _ 27,75 18,82 

Em condição de pobreza absoluta (%)² _ 51,67 46,59 

Em condição de pobreza (%)² _ 78,11 81,57 

Fonte: IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística/Censo Demográfico (2000 e 2010). 

Elaboração: Secretaria do Planejamento e Orçamento/Diretoria de Pesquisa e Informações Econômicas. 

 

As terras são utilizadas para lavouras permanentes, temporárias, área plantada com 

forrageiras para corte, pastagens naturais, pastagens plantadas degradadas, pastagens 

plantadas em boas condições, mata e florestas, sistemas agroflorestais e outras ocupações que 

não se destinam à lavoura. As culturas agrícolas baseiam-se na plantação de milho e soja. 

Predomina-se criação de bovinos, suínos, aves, ovinos, equinos, caprinos, bubalinos. Os 

principais produtos de origem animal são leite, ovos e mel de abelha.  

 

3.1.7 Tocantínia 

 

O município de Tocantínia localiza-se à margem do Rio Tocantins. Sua povoação 

iniciou com a chegada do capuchinho italiano Frei Antônio de Canges ao local. Não se tem 

uma data definitiva com relação ao início do povoamento. Porém, sabe-se que historicamente 

gira em torno do ano de 1860. Por ser muito rico em peixe, o povoado recebeu o nome de 

Piabanha. Após a morte do Frei Antônio de Canges, em 1900, o povoado sofreu um declínio 

em relação ao povoamento. Em 1931, Piabanha foi elevado à categoria de distrito pertencente 

ao município do Pedro Afonso. Nos anos de 1936/1937, Piabanha passou por um período de 

desenvolvimento, devido ao período áureo do garimpo de ouro e diamante existente no local. 

Em 20 de janeiro de 1936, recebeu o nome de Tocantínia e foi elevado à categoria de 
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município pela Lei do Estado de Goiás n. 798, de 7 de outubro de 1953. A instalação solene 

ocorreu somente em 1 de janeiro do ano seguinte.  

Em termos geográficos, o município de Tocantínia faz limite com Pedro Afonso, Rio 

dos Rios e Rio Sono (ao norte), Rio Sono (ao leste), Aparecida do Rio Negro e Lajeado (ao 

sul) e Miracema do Tocantins (ao oeste). Possui área territorial total de 2.601,603 km
2
, 

altitude média da sede municipal 202 m acima do nível do mar, bioma Cerrado, latitude Sul     

-09
o
33‟49‟‟ e longitude Oeste 48

o
22‟36‟‟.  

Segundo IBGE (2010), a população do município alcançou 6.736 habitantes, 2.955 

vivem na zona urbana, enquanto 3.781, na zona rural. Sua densidade demográfica é de 2,59 

hab./km². A taxa de urbanização de Tocantínia foi de 43,87% em 2010. Apresenta, portanto, 

um crescimento de 1,53 % de 2.000 a 2010. 

A taxa de escolarização de 6 a 14 anos de idade é de 85,7% (IBGE, 2010). Em 2015, 

os alunos das séries iniciais do Ensino Fundamental da rede pública da cidade tiveram nota 

média de 4,2 no IDEB e os que cursavam as séries finais do referido ciclo de ensino tiveram 

nota média de 3,5.  

O PIB per capita anual é de R$ 8.158,32 (IBGE, 2015). Em 2015, o salário médio 

mensal é de 1,5 salário mínimo. A proporção de pessoas ocupadas no trabalho formal em 

relação à população total é de 7,2% (IBGE, 2015). A frota de veículos abrange 1.051 veículos 

(DENATRAN, 2015). 

Quanto ao destino do lixo, segundo IBGE (2010), sua maioria é coletada por serviço 

de limpeza, mas também em grande proporção é queimado nas propriedades. Enquanto o 

esgoto sanitário, a maioria é lançada em fossa séptica ou outro destino. Quanto ao sistema de 

água, a maioria é abastecida pela rede geral de distribuição, como também poço ou nascente 

na propriedade. 

O município de Tocantínia apresenta DHM de 1991 a 2010 conforme demonstra a 

Tabela 13. 

 

Tabela 13 – Índice de desenvolvimento humano do município de Tocantínia de 1991, 2000 e 

2010 
Índices 1991 2000 2010 

IDH 0,349 0,445 0,589 

IDH - Longevidade 0,553 0,674 0,782 

IDH - Educação 0,143 0,237 0,459 

IDH - Renda 0,536 0,552 0,570 

Fonte: PNUD - Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento/ Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil (2013). 

Elaboração: Secretaria do Planejamento e Orçamento/Diretoria de Pesquisa e Informações Econômicas (SEPLAN). 



   145 

 

 

Quando comparado aos 5.565 municípios brasileiros, Tocantínia ocupa a posição de 

4.416
a
 e, em relação aos 139 municípios do Estado do Tocantins, ocupa a 122

a
 posição, sendo 

que 121 encontram em situação melhor e 18 em situação igual ou pior (PNUD, 2013). Sua 

densidade demográfica é de 2,59 hab./km
2 

(IBGE, 2010). O índice de mortalidade infantil é de 

33,71 em cada mil nascidos vivos. 

O rendimento de 1991 a 2010 das famílias do município de Tocantínia se apresenta 

conforme a Tabela 14. 

 

Tabela 14 – Rendimento das famílias em Silvanópolis de 1991 a 2010 

Situação das famílias 1991 2000 2010 

Total de famílias _ 1.403 1.661 

Em condição de pobreza extrema (%)² _ 42,12 39,92 

Em condição de pobreza absoluta (%)² _ 62,08 63,52 

Em condição de pobreza (%)² _ 86,53 85,25 

Fonte: IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística/Censo Demográfico (2000 e 2010). 

Elaboração: Secretaria do Planejamento e Orçamento/Diretoria de Pesquisa e Informações Econômicas. 

 

Predomina no município de Tocantínia a cultura do arroz, banana, abacaxi, 

mandioca, milho, feijão e cana-de-açúcar. De acordo com o IBGE (2014), predomina nesse 

município a criação de bovinos, aves, suínos, ovinos, equinos, muares, caprinos e bubalinos. 

Os principais produtos de origem animal cultivados são leite e ovos.  

 

3.1.8 Aparecida do Rio Negro 

 

Em março de 1965, iniciou o povoamento do conhecido como Meira Matos, 

pertencente ao município de Tocantínia, localizado na região centro-geográfica do Estado do 

Tocantins. Esse povoamento ocorreu com o deslocamento de um grupo de agricultores e 

criadores que fixaram moradias com suas famílias no local. No início, o povoado recebeu o 

nome de Meira Matos em homenagem ao General-de-Brigada, que possuía o mesmo nome.  

Em 30 de dezembro de 1987, Meira Matos foi transformado em município por força 

da Lei Estadual do Estado de Goiás n. 10.411/1987. A escolha do nome se justifica em 

homenagem à padroeira da cidade Nossa Senhora Aparecida e ao Rio Negro, que banha a 

cidade. Antes de concluir o seu primeiro mandado, o prefeito José Eurico Costa faleceu 

afogado nas águas do Rio Balsas. E o vice-prefeito José Martins Barbosa assumiu o governo 

municipal (SEPLAN, 2017). 
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Aparecida do Rio Negro faz limite com os municípios Tocantínia, Rio Sono e 

Lajeado (ao norte), Rio Sono e Novo Acordo (ao leste), Palmas (ao sul) e Lajeado (ao oeste). 

Possui área territorial total de 1.160,368 km
2
, sua altitude média da sede é de 265 m acima do 

nível do mar, bioma Cerrado, latitude Sul -09
o
57‟06‟‟ e longitude Oeste 47

o
58‟20‟‟.   

Atualmente, esse município possui um quadro populacional de 4.213 habitantes, 

3.313 moram na zona urbana e 900, na zona rural. O município apresenta uma densidade 

demográfica de 3,63 hab./km² e uma taxa de crescimento de 2000 a 2010 de 1,82 % (IBGE, 

2010).  

O município de Aparecida do Rio Negro apresenta um índice de desenvolvimento 

humano (IDHM) de 1991 a 2010 conforme demonstra a Tabela 15. 

 

Tabela 15 – Índice de desenvolvimento humano do município de Aparecida do Rio Negro de 

1991, 2000 e 2010 

Índices 1991 2000 2010 

IDH 0,373 0,479 0,651 

IDH - Longevidade 0,612 0,659 0,791 

IDH - Educação 0,174 0,326 0,588 

IDH - Renda 0,487 0,513 0,593 

Fonte: PNUD - Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento/ Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil (2013). 
Elaboração: Secretaria do Planejamento e Orçamento/Diretoria de Pesquisa e Informações Econômicas (SEPLAN). 

 

Quando analisados os indicadores sociais (longevidade, educação e renda), 

Aparecida do Rio Negro ocupa a 3.090
a
 posição em relação aos demais municípios brasileiros 

e, em relação aos demais municípios do Estado do Tocantins, enquadra-se na 55
a
 posição, 

sendo que 54 municípios estão em posição melhor e 85 em situação igual ou pior (PNUD, 

2013). A taxa de mortalidade infantil média na cidade é de 33,71% para mil nascidos vivos. 

O PIB per capita anual de Tocantínia é de R$ 8.158,32 (IBGE, 2015). O salário 

médio mensal é de 1,5 salário mínimo. A proporção de pessoas ocupadas em trabalho formal 

é de 7,2% quando comparado à população total. Predomina nesse município a cultura de 

arroz, milho e soja. E os principais produtos de origem animal são leite, ovos e mel de abelha. 

A frota de veículos abrange 1.230 veículos (DENATRAN, 2015). 

A taxa de escolarização de 6 a 14 anos de idade é de 85,7% (IBGE, 2010). Em 2015, 

dos alunos que cursavam as séries iniciais do Ensino Fundamental, a nota média foi de 4,2 no 

IDEB e dos que cursavam as séries finais essa nota média foi de 3,5 no IDEB. 

Quanto ao destino do lixo segundo IBGE (2010), sua maioria é coletada por serviço 

de limpeza, como também em grande proporção é queimado nas propriedades. Enquanto o 
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esgoto sanitário, a maioria é lançada em fossa séptica ou outro destino. Quanto ao 

abastecimento de água, a maioria é servida pela rede geral de distribuição, como também 

poço ou nascente na propriedade. 

O rendimento do ano de 1991 a 2010 das famílias do município de Aparecida do Rio 

Negro se apresenta conforme a Tabela 16. 

 

Tabela 16 – Rendimento das famílias em Aparecida do Rio Negro de 1991, 2000 a 2010 

Situação das famílias 1991 2000 2010 

Total de famílias _ 857 1.250 

Em condição de pobreza extrema (%)² _ 23,45 22,08 

Em condição de pobreza absoluta (%)² _ 42,59 53,84 

Em condição de pobreza (%)² _ 80,05 84,72 

Fonte: IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística/Censo Demográfico (2000 e 2010). 

Elaboração: Secretaria do Planejamento e Orçamento/Diretoria de Pesquisa e Informações Econômicas. 

 

As terras são utilizadas para lavouras permanentes, temporárias, área plantada com 

forrageiras para corte, pastagens naturais, pastagens plantadas degradadas e em boas 

condições, matas/florestas, e uma parcela dessas terras é considerada inaproveitável. Tem-se 

como principais cultivos abacaxi, arroz, banana, feijão, laranja, mandioca, melancia, maracujá 

e milho. Quanto aos produtos de origem animal, produz leite de vaca, ovos de galinha e mel 

de abelha, também pratica agricultura e pecuária. 

 

3.1.9 Barrolândia 

 

O município de Barrolândia localiza-se no centro do Estado do Tocantins, às 

margens da rodovia Belém-Brasília. Sua origem provém da chegada da família Elvécio Cabral 

Barros ao local, em julho de 1958. Antes da vinda para Barrolândia, Elvécio residia no 

povoado de Bela Vista, atual município de Miracema do Tocantins, e exercia a atividade 

comercial. Sua atividade agrícola teve início nas terras da atual Barrolândia com a compra da 

fazenda que pertencia a Antônio Coelho.  

Por possuir terras férteis, o povoado foi crescendo com o fluxo de famílias que se 

deslocavam para lá à procura de atividades agrícolas, abandonando suas atividades comerciais 

em Bela Vista. Com o acelerado crescimento, o povoado passou a chamar Barrolândia, nome 

dado ao seu fundador Senhor Elvécio. Valorizando o notável crescimento no povoado, 

Elvécio construiu uma escola em 1964, o que gerou maior impulso migratório para o local. 
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Várias pessoas lutaram por sua emancipação político-administrativa. Somente através da Lei 

do Estado de Goiás n. 10.441, de janeiro de 1988, Barrolândia obteve a categoria de 

município e se desmembrou de Miracema do Tocantins.  

Barrolândia faz limites com Miracema do Tocantins (ao norte), Miracema do 

Tocantins (ao leste), Paraíso do Tocantins (ao sul) e Divinópolis do Tocantins e Monte Santo 

do Tocantins (ao oeste). Possui uma área territorial total de 713,300 km
2
, altitude média da 

sede municipal é 361 m, bioma Cerrado, latitude Sul -9
o
50‟08‟‟ e longitude Oeste 48

o
43‟31‟‟. 

O seu quadro populacional abrange 5.349 habitantes, e a densidade demográfica 

desse município é de 7,50 hab./km
2
 (IBGE, 2010). Desse número de habitantes, 4.447 se 

encontram na zona urbana e 870, na zona rural, apresenta, portanto, uma taxa de urbanização 

de 83,74 e de crescimento 0,51% em 2010. A taxa de escolarização de 6 a 14 anos de idade é 

de 95,7% (IBGE, 2010). Em 2015, os alunos que cursavam as séries iniciais do Ensino 

Fundamental tiveram nota média de 5,3 no IDEB e os das séries finais tiveram nota média de 

3,8.  

O PIB per capita é de R$ 10.907,00 (IBGE, 2015). Em 2015, o salário médio mensal 

é de 1,4 salário mínimo. A proporção de pessoas ocupadas no trabalho formal em relação à 

população total é de 6,2%. O município de Barrolândia possui uma frota de 1.562 veículos 

(DENATRAN, 2015). 

Barrolândia apresenta um Índice de Desenvolvimento Humano de 1991, 2000 e 2010 

conforme demonstra a Tabela 17. 

 

Tabela 17 – Índice de desenvolvimento humano de Barrolândia de 1991, 2000 e 2010 

Índices 1991 2000 2010 

IDH 0,331 0,497 0,642 

IDH - Longevidade 0,640 0,715 0,817 

IDH - Educação 0,116 0,302 0,541 

IDH - Renda 0,490 0,569 0,600 

Fonte: PNUD - Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento/ Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil (2013). 

Elaboração: Secretaria do Planejamento e Orçamento/Diretoria de Pesquisa e Informações Econômicas (SEPLAN). 

 

Ao analisar os indicadores sociais (longevidade, educação e renda), Barrolândia 

ocupa a 3.254
a
 quando comparado aos demais territórios nacionais. Em relação aos 

municípios do Estado do Tocantins, ocupa a 65
a 

posição, sendo que 64 municípios possuem 

situação melhor e 75, situação pior ou igual. A taxa de mortalidade infantil na cidade é de 

12,05 óbitos para cada mil nascidos vivos.  
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O rendimento de 1991 a 2010 das famílias de Barrolândia se apresenta conforme a 

Tabela 18. 

 

Tabela 18 – Rendimento das famílias em Barrolândia de 1991 a 2010 

Situação das famílias 1991 2000 2010 

Total de famílias _ 1.371 1.572 

Em condição de pobreza extrema (%)² _ 25,67 20,55 

Em condição de pobreza absoluta (%)² _ 45,30 49,75 

Em condição de pobreza (%)² _ 77,61 83,08 

Fonte: IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística/Censo Demográfico (2000 e 2010). 

Elaboração: Secretaria do Planejamento e Orçamento/Diretoria de Pesquisa e Informações Econômicas. 

  

Sobre o destino do lixo, em 2010, sua maioria é coletada e tem seu destino o lixão, 

como também se utiliza muito a prática da queimada nas residências. Enquanto o esgoto 

sanitário, a maioria é lançada em fossa séptica ou outro destino. Quanto ao sistema de água, a 

maioria é abastecida pela rede geral de distribuição, como também poço ou nascente na 

propriedade. 

As terras são utilizadas para lavouras permanentes, temporárias e área plantada com 

forrageira para corte, também para pastagens naturais, pastagens plantadas degradas e 

pastagens plantadas em boas condições. É comum encontrar matas, florestas naturais 

destinadas à preservação ou reserva natural. As áreas não ocupadas com lavouras são 

destinadas a construções, benfeitorias e degradas.  

A cultura agrícola abrange o plantio de arroz, milho, melancia e soja. A criação de 

animais abrange bovinos, aves, suínos, ovinos, equinos, asininos e bubalinos. E os principais 

produtos de origem animal são leite, ovos e mel de abelha.  

 

3.1.10 Brejinho de Nazaré 

 

O município Brejinho de Nazaré localiza-se no centro sul do Estado do Tocantins, à 

margem direita do córrego Brejinho, que originou o seu primeiro nome, e à margem esquerda 

do Rio Tocantins. A sua história iniciou-se em meados do século XIX, com a chegada do 

maranhense Francisco Perna a uma fazenda localizada às margens do córrego Brejinho, onde 

fixou sua residência. Anos após, a filha do pioneiro contraiu núpcias com Joaquim Aires da 

Silva, o qual recebeu a fazenda como dote do sogro. Em 1895, a casa de telhas foi vendida ao 

famoso Sabino Piloto e a fazenda ao coronel José Aires da Silva.  
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Segundo SEPLAN (2017), o início do povoado ocorreu em 1887, quando o coronel 

construiu uma capela no local em louvor a Nossa Senhora de Nazaré, que ficou consagrada 

como padroeira do lugar. Em 1930, foram vendidos 200 alqueires à prefeitura de Porto 

Nacional, visando à formação do patrimônio municipal.  

Em 27 de setembro de 1930, o povoado foi elevado à categoria de distrito, sendo 

instalado em dezembro do próximo ano. Foi por meio da Lei do Estado de Goiás n. 2.124, de 

4 de novembro de 1958, que se elevou Brejinho de Nazaré à condição de município. Somente 

no ano seguinte recebeu a posição judiciária de Termo e subordinado à Comarca de Porto 

Nacional.  

Brejinho de Nazaré faz limite com o município Porto Nacional (ao norte), Porto 

Nacional e Ipueiras do Tocantins (ao leste), Aliança do Tocantins (ao sul) e Fátima e Santa 

Rita do Tocantins (aos oeste). Possui área territorial total de 1.724,450 km
2
, altitude média da 

sede municipal é 247 m acima do nível do mar, bioma Cerrado, latitude Sul -11
o
00‟00‟‟ e 

longitude Oeste 48
o
 33‟56‟‟. 

Esse município possui um quadro populacional de 5.185 habitantes, e a densidade 

demográfica é de 3,01 hab./km
2
, conta com uma população urbana de 4.195 habitantes e a 

rural, com 990 (IBGE, 2010). Apresenta uma taxa de urbanização 80,91% 

Brejinho de Nazaré apresenta um Índice de Desenvolvimento Humano de 1991, 2000 

e 2010 conforme demonstra a Tabela 19. 

 

Tabela 19 – Índice de desenvolvimento humano de Brejinho de Nazaré de 1991, 2000 e 2010 

Índices 1991 2000 2010 

IDH 0,346 0,487 0,686 

IDH - Longevidade 0,566 0,699 0,820 

IDH - Educação 0,156 0,304 0,619 

IDH - Renda 0,468 0,544 0,635 

Fonte: PNUD - Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento/ Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil (2013). 
Elaboração: Secretaria do Planejamento e Orçamento/Diretoria de Pesquisa e Informações Econômicas (SEPLAN). 

 

De acordo com PNUD (2013), Brejinho de Nazaré ocupa a 2.282
a
 posição em 

relação aos municípios brasileiros e, quando comparado aos demais estados do Tocantins, 

ocupa uma posição de 15
o 
lugar, sendo que 14 municípios estão em situação melhor e 125, em 

condição pior ou igual. A taxa de mortalidade infantil média na cidade é de zero para mil 

nascidos vivos.  
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A taxa de escolarização de 6 a 14 anos de idade é de 97,7% (IBGE, 2010). Em 2015, 

os alunos que cursavam as séries iniciais do Ensino Fundamental tiveram nota média de 4,3 

no IDEB e os alunos das séries finais tiveram nota média de 3,3.  

O PIB per capita é de R$ 17.583,46 (IBGE, 2015). O salário médio mensal é de 1,6 

salário mínimo. A proporção de pessoas ocupadas em relação à população total é de 10,2%.  

O município de Brejinho de Nazaré possui uma frota de 1.194 veículos (DENATRAN, 2015). 

Quanto ao rendimento de 1991 a 2010 das famílias de Brejinho de Nazaré se 

apresenta conforme a Tabela 20. 

 

Tabela 20 – Rendimento das famílias em Brejinho de Nazaré de 1991 a 2010 

Situação das famílias 1991 2000 2010 

Total de Famílias _ 1.254 1.518 

Em condição de pobreza extrema (%)² _ 27, 19 21,15 

Em condição de pobreza absoluta (%)² _ 56,38 52,24 

Em condição de pobreza (%)² _ 81,90 82,87 

Fonte: IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística/Censo Demográfico (2000 e 2010). 

Elaboração: Secretaria do Planejamento e Orçamento/Diretoria de Pesquisa e Informações Econômicas. 

  

 Em relação ao destino do lixo em 2010, sua maioria é coletada e tem seu destino o 

lixão, também grande parte é queimada nas residências. Enquanto o esgoto sanitário, a 

maioria é jogada em fossa séptica ou tem outro destino Em relação ao abastecimento de água, 

a maioria é abastecida pela rede geral de distribuição, como também poço ou nascente na 

propriedade. 

As culturas agrícolas abrangem abacaxi, arroz, mandioca, milho e soja. Os principais 

produtos de origem animal que fortalecem a economia local são leite, ovos e mel de abelha. 

Outro fator importante para a economia desse município é a pecuária, que envolve a criação 

de bovinos, aves, suínos, equinos, muares e caprinos.  

Suas terras são distribuídas em lavouras permanentes, temporárias e área plantada 

com forrageiras para corte. Também se encontram pastagens naturais, pastagens plantadas 

degradadas e em boas condições. Existem matas, florestas naturais destinadas à preservação 

permanente ou reserva legal, sistemas agroflorestais e áreas não ocupadas com lavouras, mas 

destinadas à construção, benfeitorias e caminhos. 
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3.1.11 Fátima 

 

A origem do município do Fátima se compara aos dos demais municípios que 

surgiram à margem da rodovia Belém-Brasília. Em decorrência do desenvolvimento 

proporcionado àquela região, com a construção da rodovia BR-153, surgiu o município de 

Fátima, em 1973. Foram considerados pioneiros dessa área os grandes fazendeiros que já 

possuíam suas fazendas organizadas nessa região e de repente foram atingidos pelas picadas 

da referida rodovia. Essas terras serviram de itinerário aos cargueiros e tropeiros que 

provinham de outras cidades em busca de trabalho.  

Com o tempo, as pessoas foram se fixando naquele local e construindo suas moradias 

de ranchos de palhas ao redor do pequeno núcleo. Devido ao rápido desenvolvimento do 

povoado, a prefeitura de Porto Nacional construiu uma escola que muito contribuiu para o 

desenvolvimento daquele povoado. 

Somente em 1964, por meio da Resolução da Lei n. 02/64, da Câmara Municipal de 

Porto Nacional, elevou-se o povoado à categoria de distrito. Em 15 de maio de 1982, foi 

elevado à categoria de município pela Lei n. 4.188/82, transformando-se em município sob o 

topônimo de Fátima, tendo como primeiro prefeito eleito o Sr. João Inácio Ferreira.  

 Fátima faz limite com Oliveira de Fátima (ao norte), Brejinho de Nazaré e Porto 

Nacional (ao leste), Santa Rita do Tocantins e Brejinho de Nazaré (ao sul) e Cristalândia (ao 

oeste). Possui área territorial total de 382,908 km
2
, altitude média de 355 m acima do nível do 

mar, bioma Cerrado, latitude Sul -10
o
45‟38‟‟ e longitude Oeste 48

o
54‟25‟‟. 

Fátima conta com uma população de 3.805 habitantes, 3.135 vivem na zona urbana e 

670, na zona rural, apresenta uma densidade demográfica de 9,94 habitantes (IBGE, 2010). 

Apresenta também uma taxa de urbanização de 82,39% e uma taxa de crescimento negativa, 

de -0,11durante o período de 2000 a 2010. 

A taxa de escolarização de 6 a 14 anos de idade é de 98,3% (IBGE, 2010). Em 2015, 

os alunos das séries iniciais do Ensino Fundamental da rede pública municipal tiveram nota 

média de 4,0 no IDEB e os alunos das séries finais tiveram nota média de 3,7. 

O PIB per capita anual equivale a R$ 15.678,04 (IBGE, 2015). O salário médio 

mensal é de 1,6 salário mínimo. A proporção de pessoas ocupadas em relação à população 

total é de 8,4%. O município de Fátima possui uma frota de 1.210 veículos (DENATRAN, 

2015). 

Fátima apresenta um Índice de Desenvolvimento Humano de 1991, 2000 e 2010 

conforme demonstra a Tabela 21. 
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Tabela 21 – Índice de desenvolvimento humano de Fátima de 1991, 2000 e 2010 

Índices 1991 2000 2010 

IDH 0,412 0,543 0,697 

IDH - Longevidade 0,591 0,696 0,813 

IDH - Educação 0,229 0,404 0,638 

IDH - Renda 0,515 0,568 0,653 

Fonte: PNUD - Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento/ Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil (2013). 

Elaboração: Secretaria do Planejamento e Orçamento/Diretoria de Pesquisa e Informações Econômicas (SEPLAN). 

 

Quando comparado aos demais municípios brasileiros, Fátima ocupa a 1.995
a
 

posição e, em relação aos demais municípios do Estado do Tocantins, ocupa a 12
a
 posição, 

sendo que 128 municípios estão em situação pior ou igual e 11 estão em situação melhor. O 

índice de mortalidade infantil no período 2000 a 2010 foi de 11,3 % ao se comparar com mil 

nascidos vivos. 

 O rendimento de 1991 a 2010 das famílias do município de Fátima se apresenta 

conforme Tabela 22. 

 

Tabela 22 – Rendimento das famílias em Fátima de 1991 a 2010 

Situação das famílias 1991 2000 2010 

Total de famílias _ 1.026 1.138 

Em condição de pobreza extrema (%)² _ 35,67 18,19 

Em condição de pobreza absoluta (%)² _ 56,24 47,45 

Em condição de pobreza (%)² _ 83,04 79,79 

Fonte: IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística/Censo Demográfico (2000 e 2010). 

Elaboração: Secretaria do Planejamento e Orçamento/Diretoria de Pesquisa e Informações Econômicas. 

 

 Quanto ao destino do lixo, conforme IBGE (2010), sua maioria é coletada e tem o 

destino no lixão, a céu aberto. Enquanto o esgoto, a maioria é jogada em fossa séptica ou tem 

outro destino. Quanto ao sistema de água, a maioria é abastecida pela rede geral de 

distribuição, como também grande parte utiliza o poço ou nascente na propriedade. 

As terras são utilizadas para lavouras permanentes, temporárias e área plantada com 

forrageiras para corte, também para pastagens naturais, plantadas degradadas e em boas 

condições. Existem matas e florestas na referida região, além de uma boa parte de terras 

inaproveitável. Predomina-se a cultura de milho e soja. A criação de animais abrange bovinos, 

aves, suínos, ovinos, equinos, caprinos e bubalinos. 
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3.1.12 Ipueiras  

 

O nome Ipueiras provém da fazenda do Sr. Major Tintino, que se localiza ao lado do 

Rio Tocantins, e, posteriormente, foi transformada em povoado. Em decorrência de muitas 

enchentes no local, na década de 1980, o povoado foi transferido para região à direita da serra, 

ou seja, mais acima do rio Tocantins.  

Em regime de mutirão, a comunidade construiu uma pequena capela de pau-a-pique, 

onde se reunia para celebrar suas missas e fazer as preces. O local também era utilizado como 

sala de aula. Posteriormente, o material de pau-a-pique foi substituído por adobe e, sete anos 

depois, foi construído um prédio de alvenaria, coberto por telhas de barro. 

A vida dos primeiros habitantes se resumia em isolamento, devido à dificuldade de 

tráfego e movimentação. A comida era trazida dos municípios vizinhos por meio de barcos, e 

o acesso aos demais municípios era feito por intermédio de animais de montaria. Somente em 

1995, por meio da Lei Estadual n. 801/95, foi elevado à categoria de município, desmembrou-

se do município de Porto Nacional e só foi instalado em 1 de janeiro de 1997. 

Ipueiras faz limite com Porto Nacional (ao norte), Silvanópolis (ao leste), Santa Rosa 

do Tocantins e Silvanópolis (ao sul) e Brejinho de Nazaré (ao oeste). Possui área territorial 

total de 815,254 km
2
 e uma densidade demográfica de 2,01 hab./km

2
. Sua altitude média é de 

271 m acima do nível do mar e encontra-se localizado a latitude Sul -11
o
14‟19‟‟ e longitude 

Oeste 48
o
27‟48‟‟. Localiza-se em uma área cujo bioma é o Cerrado. 

Com uma população de 1.639 habitantes, 958 residem na área urbana e 681, na área 

rural, de forma que sua taxa de urbanização refere-se 58,45% e a taxa de crescimento de 2000 

a 2010 foi de 3,46% (IBGE, 2010).  

A taxa de escolarização de 6 a 14 anos de idade é de 98,7% (IBGE, 2010). Em 2015, 

alunos que cursavam as séries iniciais do Ensino Fundamental tiveram nota média de 3,7 no 

IDEB, e os que cursavam as séries finais tiveram nota média de 3,5.  

O PIB per capita anual é de R$ 16.623,26 (IBGE, 2015). O salário médio mensal é 

de 1,7 salário mínimo. Em relação à população total, a proporção de pessoas ocupadas no 

trabalho formal é de 9,9%. O município de Ipueiras possui uma frota de 374 veículos 

(DENATRAN, 2015). 

Quanto ao destino do lixo, de acordo IBGE (2010), em sua maioria é coletado e tem 

o destino no lixão, a céu aberto. Enquanto o esgoto, a maioria é jogada em fossa séptica ou 

outro destino. Quanto ao sistema de água, a maioria é abastecida pela rede geral de 

distribuição, como também poço ou nascente na propriedade. 
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O município de Ipueiras apresenta um Índice de Desenvolvimento Humano de 1991, 

2000 e 2010 conforme demonstra a Tabela 23. 

 

Tabela 23 – Índice de desenvolvimento humano de Ipueiras de 1991, 2000 e 2010 

Índices 1991 2000 2010 

IDH 0,160 0,384 0,620 

IDH - Longevidade 0,607 0,659 0,797 

IDH - Educação 0,016 0,187 0,518 

IDH - Renda 0,424 0,458 0,576 

Fonte: PNUD - Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento/ Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil (2013). 

Elaboração: Secretaria do Planejamento e Orçamento/Diretoria de Pesquisa e Informações Econômicas (SEPLAN). 

 

Ipueiras ocupa a 3.702
a
 posição quando comparado com os demais municípios 

brasileiros, e a 93
a
 posição quando comparado aos do Estado do Tocantins, sendo que 92 

municípios estão em situação melhor e 47 se encontram em situação igual ou pior (PNUD, 

2013). A taxa de mortalidade infantil média é de 0,8 para mil nascidos vivos (IBGE, 2014). 

O rendimento de 1991 a 2010 das famílias de Ipueiras se apresenta conforme a 

Tabela 24. 

 

Tabela 24 – Rendimento das famílias em Ipueiras de 1991 a 2010 

Situação das famílias 1991 2000 2010 

Total de famílias _ 272 518 

Em condição de pobreza extrema (%)² _ 32,97 23,55 

Em condição de pobreza absoluta (%)² _ 67,74 49,61 

Em condição de pobreza (%)² _ 86,38 83,98 

Fonte: IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística/Censo Demográfico (2000 e 2010). 

Elaboração: Secretaria do Planejamento e Orçamento/Diretoria de Pesquisa e Informações Econômicas. 

 

As terras são utilizadas em lavouras permanentes e temporárias, para pastagens 

naturais, plantadas degradadas e em boas condições. Também existem matas e florestas e 

áreas não ocupadas destinadas a benfeitorias ou caminhos. Predomina-se nesse município a 

cultura do arroz, soja e milho. E os produtos de origem animal são leite da vaca e ovos. 

  

3.1.13 Lajeado  

 

O nome Lajeado provém de um ribeirão que deságua no Tocantins e banha parte do 

município. Seus primeiros habitantes abrangem famílias nordestinas que vieram pelo rio 
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Tocantins e fixaram residência no local. O meio de transporte mais viável era a navegação por 

canoas e botes. As mercadorias eram trazidas através desses meios de transporte e trocadas 

pelo ouro explorado na Serra do Lajeado. 

Com a descoberta do ouro na década de 1920, ocorreu o desenvolvimento do 

comércio e do povoado local, que passou a abrigar garimpeiros de várias regiões do país. O 

percurso até esse povoado ocorria por meio do rio Tocantins, o que durava um período de dois 

ou três dias. Com o passar dos anos, Lajeado foi tomando forma de cidade, o que contribuiu 

para a construção das primeiras obras públicas, como igreja, a capela de Lajeado e a 

conhecida Usina Hidrelétrica do Lajeado, inaugurada em 1971.  

A emancipação de Lajeado ocorreu em fevereiro de 1991, quando se desmembrou do 

município do Tocantínia. Com a emancipação política, Lajeado passou por várias 

estruturações na área econômica, principalmente com a construção da Usina Hidrelétrica de 

Lajeado. Trata-se de um município que se destaca, entre os demais municípios do Estado do 

Tocantins, pela sua beleza natural, composta por muitas águas e belas serras. Sua beleza 

encanta até mesmo quem não curte uma cidade interiorana, devido à existência de reservas 

florestais, o que o transformou ao poucos em um refúgio dos grandes centros (SEPLAN-TO, 

2017). 

Lajeado faz limite com Tocantínia e Miracema do Tocantins (ao norte), Tocantínia 

(ao leste), Palmas e Aparecida do Rio Negro (ao sul) e Miracema do Tocantins (ao oeste). Sua 

área territorial total abrange 322,485 km
2
, sua altitude média é de 202 m acima do nível do 

mar. Encontra-se em uma área de bioma Cerrado. Suas coordenadas geográficas são: latitude 

Sul -09
o
 45‟05‟‟ e longitude Oeste 48

o
21‟29‟‟.  

Com uma população de 2.773 habitantes, destes 2.166, se encontram na zona urbana 

e 607, na zona rural, apresenta uma taxa de urbanização de 78,11% e um crescimento anual de 

2000 a 2010 de 1,69 (IBGE, 2010).  Sua densidade demográfica é de 8,60 hab./km
2
. 

A taxa de escolarização de 6 a 14 anos de idade é de 95,5% (IBGE, 2010). Em 2015, 

os alunos que cursavam as séries iniciais do Ensino Fundamental tiveram nota média de 4,6 

no IDEB e os que cursavam as séries finais tiveram nota média de 3,9. 

O seu PIB per capita anual é de R$ 18.120,21 (IBGE, 2015). O salário médio mensal 

dos trabalhadores formais é de 1,9 salário mínimo. A proporção de pessoas ocupadas no 

trabalho formal em relação à população total é de 24,3%. Possui uma frota de 842 veículos 

(DENATRAN, 2015). 

Lajeado apresenta um Índice de Desenvolvimento Humano de 1991, 2000 e 2010 

conforme demonstra a Tabela 25. 
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Tabela 25 – Índice de desenvolvimento humano de Lajeado de 1991, 2000 e 2010 

Índices 1991 2000 2010 

IDH 0,403 0,506 0,675 

IDH - Longevidade 0,640 0,666 0,798 

IDH - Educação 0,199 0,331 0,573 

IDH - Renda 0,513 0,589 0,673 

Fonte: PNUD - Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento/ Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil (2013). 

Elaboração: Secretaria do Planejamento e Orçamento/Diretoria de Pesquisa e Informações. 

 

Lajeado ocupa a 2.545
a
 posição em relação aos demais estados brasileiros e, quando 

comparado aos demais municípios do Estado do Tocantins, ocupa a 23
a
 posição, sendo que 22 

municípios estão em situação melhor e 117, em situação pior ou igual (PNUD, 2013). A taxa 

de mortalidade infantil média é de 34,48% para mil nascidos vivos.  

Em relação ao destino do lixo, segundo IBGE (2010), em sua maioria é coletado e 

tem o destino no lixão, a céu aberto. Enquanto o esgoto, a maioria é jogada em fossa séptica 

ou tem outro destino. Quanto ao sistema de água, a maioria é abastecida pela rede geral de 

distribuição, como também poço ou nascente na propriedade. 

O rendimento de 1991 a 2010 das famílias do município de Lajeado se apresenta 

conforme a Tabela 26. 

 

Tabela 26 – Rendimento das famílias em Lajeado de 1991 a 2010 

Situação das famílias 1991 2000 2010 

Total de famílias _ 585 801 

Em condição de pobreza extrema (%)² _ 14,87 22,10 

Em condição de pobreza absoluta (%)² _ 30,94 44,94 

Em condição de pobreza (%)² _ 52,65 73,78 

Fonte: IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística/Censo Demográfico (2000 e 2010). 
Elaboração: Secretaria do Planejamento e Orçamento/Diretoria de Pesquisa e Informações Econômicas. 

 

As terras são utilizadas para lavouras permanentes, temporárias e plantação de 

forrageiras para corte, pastagens naturais, plantadas degradadas, matas, florestas, áreas usadas 

para lavouras e pastagens de animais. As áreas não ocupadas com lavouras, pastagens e matas 

são utilizadas para construção, benfeitorias.  

Predomina-se a cultura da mandioca, milho, banana e arroz. Destaca-se a 

importância da criação de aves, bovinos, suínos, ovinos, equinos, caprinos e bubalinos para 

economia local. Os principais produtos de origem animal comercializados nesse município 

são o leite da vaca e ovos de galinha.  
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3.1.14 Miracema do Tocantins 

  

O primeiro habitante de Miracema do Tocantins foi Pedro Praxedes, que se dedicava 

ao comércio e ao cultivo de cana-de-açúcar. Em 1922, chegou ao local um mercador que 

instalou um estabelecimento na região, visando atender as necessidades dos moradores locais. 

Devido à fixação dessas duas famílias e à bela paisagem existente na região proporcionada 

pelo Rio Tocantins e suas matas, a região foi denominada de Bela Vista (SEPLAN, 2017).  

Em novembro de 1930, por meio da Lei Municipal n. 02, votada pela Câmara de 

Vereadores de Couto Magalhães, foi criado o distrito de Bela Vista, que passou a denominar-

se Xerente. Somente em 1948, com a Lei do Estado de Goiás n. 120/1948, Xerente foi 

transformado em município sob a denominação de Miracema do Norte, o qual foi instalado 

em 1949. Com a construção da rodovia Belém-Brasília, Miracema do Norte ganhou grande 

impulso econômico. Diversos colonizadores vieram do Norte e do Nordeste do país para 

extração de minérios existentes nas minas de cristal e esmeralda e também devido à 

fertilidade do solo.  

Com o desmembramento do Estado de Goiás, em 1988, dando origem ao Estado do 

Tocantins, Miracema do Norte, atualmente conhecida como Miracema do Tocantins, foi 

escolhida para sediar a capital provisória do Estado. Permaneceu como capital do Estado por 

período de um ano (1989), quando Palmas foi instalada a capital definitiva do Estado do 

Tocantins. Por ser selecionada para ser a capital provisória do Estado, Miracema do Tocantins 

teve um impulso econômico e social naquela época (SEPLAN, 2017). 

Miracema do Tocantins faz limite com Rio dos Bois, Tocantínia e Miranorte (ao 

norte), Lajeado, Palmas e Tocantínia (ao leste), Porto Nacional, Palmas e Paraíso do 

Tocantins (ao sul) e Barrolândia, Abreulândia, Dois Irmãos do Tocantins e Miranorte (ao 

oeste). Possui área territorial total de 2.656,090 km
2
, sua altitude é de 197 m acima do nível 

do mar. Seu bioma, assim como todos os municípios da RM, se encontra no Cerrado. Suas 

coordenadas geográficas são: altitude Sul -09
o
34‟02‟‟ e longitude Oeste 48

o
23‟30‟‟. 

De acordo censo IBGE (2010), Miracema do Tocantins conta com uma população de 

20.684 habitantes e uma densidade demográfica de 7,79.  Do total da população 17.937 se 

encontram na zona urbana e 2.747, na zona rural, apresenta, portanto, uma taxa de 

urbanização de 86,72% e uma taxa anual de crescimento negativa de -1,66 %, haja vista a 

perda de população com a transferência da sede do Governo para Palmas, assim como com a 

criação de novos municípios. 
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A taxa de escolarização de 6 a 14 anos de idade é de 97,1% (IBGE, 2010). Em 2015, 

os alunos que cursavam as séries iniciais do Ensino Fundamental tiveram nota média de 5,0 

no IDEB e os que cursavam as séries finais tiveram nota média de 4,0.  

O município de Miracema do Tocantins apresenta um Índice de Desenvolvimento 

Humano de 1991, 2000 e 2010 conforme demonstra a Tabela 27. 

 

Tabela 27 – Índice de desenvolvimento humano de Miracema do TO de 1991, 2000 e 2010 

Índices 1991 2000 2010 

IDH 0,460 0,580 0,684 

IDH - Longevidade 0,666 0,759 0,820 

IDH - Educação 0,217 0,382 0,579 

IDH - Renda 0,672 0,674 0,675 

Fonte: PNUD - Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento/ Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil (2013). 

Elaboração: Secretaria do Planejamento e Orçamento/Diretoria de Pesquisa e Informações. 

 

Miracema do Tocantins ocupa a 2.332
a
 posição em comparação aos demais 

municípios brasileiros, e a 16
a
 posição em relação aos do Estado do Tocantins, sendo que 15 

estão em situação melhor e 124, em situação pior ou igual (PNDU, 2013). Sua densidade 

demográfica é de 7,79 hab./km
2
. A taxa de mortalidade infantil média é de 16,45% para mil 

nascidos vivos.  

O PIB per capita anual de Miracema do Tocantins é R$ 25.617,84 (IBGE, 2015). O 

salário médio mensal é de 2,2 salários mínimos. A proporção de pessoas ocupadas no trabalho 

formal em relação à população total é de 9,8%. É importante ressaltar que o município possui 

uma frota de 7.470 veículos (DENATRAN, 2015). 

O rendimento de 1991 a 2010 das famílias do município de Miracema do Tocantins 

se apresenta conforme a Tabela 28. 

 

Tabela 28 – Rendimento das famílias em Miracema do Tocantins de 1991 a 2010 

Situação das famílias 1991 2000 2010 

Total de famílias _ 6.307 8.075 

Em condição de pobreza extrema (%)² _ 13,86 14,39 

Em condição de pobreza absoluta (%)² _ 34,69 40,98 

Em condição de pobreza (%)² _ 62,39 73,50 

Fonte: IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística/Censo Demográfico (2000 e 2010). 

Elaboração: Secretaria do Planejamento e Orçamento/Diretoria de Pesquisa e Informações Econômicas. 
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Em relação ao destino do lixo, a maioria é coletada pelo serviço de limpeza, mas 

utilizam a prática da queimada nos quintais e ou jogado em terreno baldio ou logradouro. O 

esgoto em sua maioria tem seu destino a fossa séptica ou outro meio. Quanto ao sistema de 

água, a maioria é abastecida pela rede geral de distribuição, como também poço ou nascente 

na propriedade. 

As terras desse município são utilizadas para lavouras permanentes, temporárias, 

área plantada, pastagens naturais, pastagens degradadas, matas e/ou florestas e pastagens de 

animais. A economia local baseia-se na cultura de arroz, abacaxi, cana-de-açúcar, mandioca, 

milho e soja e no rebanho de bovinos, suínos, aves, equinos, ovinos, caprinos e bubalinos. Os 

produtos de origem animal comercializados na região são leite da vaca, ovos e mel de abelha.  

 

3.1.15 Miranorte 

 

O município de Miranorte foi povoado devido à construção da rodovia Belém-

Brasília. Localiza-se no Vale do Tocantins. Segundo relatos históricos, seu primeiro morador 

possuía uma fazenda à margem do ribeirão Providência, vendida posteriormente ao Sr. 

Antônio Alexandrino Ribeiro. O novo proprietário da fazenda cedeu suas terras à empresa 

Jorge Lunes Engenharia, para construção de uma ponte sobre o rio Providência. Ao redor do 

acampamento, surgiu Sucupira ou Providência. O loteamento foi realizado por Antônio 

Pereira de Souza (SEPLAN, 2017). 

Com a inauguração da rodovia Belém-Brasília, também denominada BR-153, 

Sucupira prosperou economicamente e, por meio da Lei Municipal n. 104, de 31 de dezembro 

de 1962, o povoado foi elevado à categoria do distrito de Miracema do Norte sob a 

denominação de Miranorte. Suas duas primeiras sílabas provêm do substantivo Miracema, 

homenagem ao município de Miracema do Norte, ao qual era subordinado, e as demais 

sílabas referem-se à sua localização dentro do antigo Estado de Goiás. Em 1963, com a 

aprovação da Lei do Estado de Goiás n. 4.820, criou-se o município de Miranorte.  

Miranorte faz limites com Colmeia, Fortaleza do Tabocão, Rio dos Bois e Goianorte 

(ao norte), Miracema do Tocantins e Rio dos Bois (ao leste), Miracema do Tocantins e 

Abreulândia (ao sul) e Dois Irmãos do Tocantins (ao oeste). Possui área territorial total de 

1.031,624 km
2
, sua altitude média é de 222 m acima do nível do mar; bioma Cerrado; suas 

coordenadas geográficas são latitude Sul -09
o
31‟46‟‟ e longitude Oeste 48

o
35‟24‟‟.  
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Com uma população de 12.623 habitantes, 11.036 vivem na zona urbana e 1.587, na 

zona rural, apresenta uma taxa de urbanização de 87,43 % e uma taxa de crescimento anual de 

2000 a 2010 de 0,67%. Sua densidade demográfica é de 12,24 hab./km
2
 (IBGE, 2010). 

A taxa de escolarização de 6 a 14 anos de idade é de 97% (IBGE, 2010). Em 2015, 

os alunos que cursavam as séries iniciais do Ensino Fundamental tiveram nota média de 4,6 

no IDEB e os que cursavam as séries finais tiveram nota média de 3,2.  

Com um PIB per capita anual de R$ 15.293,55, ocupa o 25º lugar no PIB do Estado 

do Tocantins (SEPLAN, 2017). O salário médio mensal dos trabalhadores formais é de 1,7 

salário mínimo. A proporção de pessoas ocupadas no trabalho formal em comparação ao total 

da população é de 10,4%. O município de Miranorte possui uma frota de 5.541 veículos 

(DENATRAN, 2015). O município de Miranorte apresenta um Índice de Desenvolvimento 

Humano de 1991, 2000 e 2010 conforme demonstra a Tabela 29. 

 

Tabela 29 – Índice de desenvolvimento humano de Miranorte de 1991, 2000 e 2010 

Índices 1991 2000 2010 

IDH 0,432 0,508 0,662 

IDH - Longevidade 0,583 0,684 0,804 

IDH - Educação 0,228 0,314 0,571 

IDH - Renda 0,606 0,612 0,633 

Fonte: PNUD - Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento/ Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil (2013). 

Elaboração: Secretaria do Planejamento e Orçamento/Diretoria de Pesquisa e Informações. 

 

Miranorte ocupa a 2.846
a
 posição em relação aos demais municípios brasileiros, e a 

42
a
 posição em relação aos municípios do Estado do Tocantins, sendo que 41 estão em 

situação melhor e 98, em situação pior ou igual. A taxa de mortalidade infantil média na 

cidade é de 22,9 óbitos para mil nascidos vivos.  

O rendimento de 1991 a 2010 das famílias de Miracema do Tocantins se apresenta 

conforme a Tabela 30. 

 

Tabela 30 – Rendimento das famílias em Miranorte de 1991 a 2010 

Situação das famílias 1991 2000 2010 

Total de famílias _ 3.318 3.790 

Em condição de pobreza extrema (%)² _ 16,37 17,20 

Em condição de pobreza absoluta (%)² _ 38,46 46,23 

Em condição de pobreza (%)² _ 71,10 79,60 

Fonte: IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística/Censo Demográfico (2000 e 2010). 

Elaboração: Secretaria do Planejamento e Orçamento/Diretoria de Pesquisa e Informações Econômicas. 
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Em relação ao sistema de abastecimento de água, segundo IBGE (2010), sua maioria 

é servida pela rede geral de distribuição, como também existe uma grande parte por meio de 

poços ou nascente nas propriedades. Quanto ao tipo de esgotamento sanitário não tem ou 

utiliza-se de outra forma. A coleta de lixo é feita diretamente por serviço de limpeza e grande 

parte é queimada na propriedade ou jogada em terreno baldio ou logradouro. 

Em relação ao uso das terras, são utilizadas para lavouras permanentes, temporárias e 

cultivo de flores, viveiros de mudas, estufas de plantas e casas de vegetação, também 

pastagens naturais, plantadas degradadas, matas e florestas naturais. A economia de Miranorte 

baseia-se na cultura de soja, abacaxi, arroz, banana, mandioca e milho e nos rebanhos de 

bovinos, aves, suínos, ovinos, equinos, caprinos e bubalinos. O principal produto de origem 

animal comercializado é o leite da vaca. 

  

3.1.16 Monte do Carmo 

 

O município de Monte do Carmo localiza-se no centro do Estado do Tocantins. A 

sua origem provém de 1741 com a fundação do arraial de Nossa Senhora do Monte Carmo, 

situado na confluência dos ribeirões de Sucuri e Água Suja. Devido ao influxo da invasão do 

povoado de Pontal pelos índios xerentes, a população do arraial de Nossa Senhora do Monte 

Carmo ficou amedrontada e, juntamente, com os moradores de Pontal, fundou um novo 

arraial às margens do rio Tocantins, denominado arraial de Porto Real. Com a aprovação do 

Decreto-Lei do Estado de Goiás n. 8.305, de dezembro de 1943, o topônimo do então distrito 

foi alterado e passou a chamar-se Tairuçu, nome de origem indígena. 

A população repudiou o novo nome e, por meio da Lei Municipal n. 186, de julho de 

1953, conseguiu voltar à antiga denominação Monte do Carmo, que predomina até os dias 

atuais. Em julho de 1953, o distrito foi elevado à categoria de município pela Lei de Estado de 

Goiás n. 4.708. 

O município Monte do Carmo situa-se a 89 km da capital do Estado e faz limites 

com Palmas, Santa Tereza do Tocantins e Porto Nacional (ao norte), Ponte Alta do Tocantins 

(ao leste), Silvanópolis (ao sul) e Porto Nacional (ao oeste). Possui área territorial total de 

3.616,674 km² e uma densidade demográfica de 1,86 habitantes por km². A altitude média é 

de 295 m acima do nível do mar e situa-se a latitude Sul 10º45‟48‟‟ e longitude Oeste 

48º06‟32‟‟. 



   163 

 

 

De acordo dados do censo IBGE (2010), Monte do Carmo possui uma população de 

6.716 habitantes, 2.881 vivem na zona urbana e 3.835 na zona rural, apresenta uma taxa de 

urbanização de apenas 42,90%, com um crescimento médio de 2000 a 2010 de apenas 2,61%. 

O município de Monte do Carmo apresenta um Índice de Desenvolvimento Humano 

de 1991, 2000 e 2010 conforme demonstra a Tabela 31. 

 

Tabela 31 – Índice de desenvolvimento humano de Monte do Carmo de 1991, 2000 e 2010 

Índices 1991 2000 2010 

IDH 0,302 0,413 0,622 

IDH - Longevidade 0,550 0,669 0,808 

IDH - Educação 0,104 0,206 0,489 

IDH - Renda 0,482 0,513 0,608 

Fonte: PNUD - Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento/ Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil (2013). 

Elaboração: Secretaria do Planejamento e Orçamento/Diretoria de Pesquisa e Informações. 

 

 Monte do Carmo ocupa a 3.653ª posição em relação aos demais municípios 

brasileiros e a 89ª em relação aos demais municípios do Estado do Tocantins, sendo que 88 se 

encontram em situação melhor e 51, em situação pior ou igual (SEPLAN, 2017). O município 

possui uma frota de 1.114 veículos (DENATRAN, 2015). A taxa de mortalidade infantil 

média na cidade é de 11,9 óbitos para mil nascidos vivos.  

A taxa de escolarização de 6 a 14 anos de idade é de 94,3% (IBGE, 2010). Em 2015, 

os alunos que cursavam as séries iniciais do Ensino Fundamental tiveram nota média de 4,2 

no IDEB e os que cursavam as séries finais tiveram nota média de 3,5. 

Possui PIB per capita anual de R$ 11.835,74 (IBGE, 2015). O salário médio mensal 

dos trabalhadores formais é de 1,6 salário mínimo. A proporção de pessoas ocupadas no 

trabalho formal em comparação ao total da população é de 5,7%. O comércio local se 

movimenta por meio das folhas de pagamento dos servidores públicos municipais, estaduais e 

federais, pagas rigorosamente. A realização de eventos de artesanato, comidas típicas e 

turismo ecológico também chamam a atenção de turistas, o que contribui para o crescimento 

da economia local. 

Em relação ao esgotamento sanitário, sua maioria utiliza-se fossa séptica e outro. A 

coleta de lixo é feita diretamente por serviço de limpeza, no entanto grande quantidade é 

queimada na propriedade. Quanto à forma de abastecimento de água, a maioria utiliza-se do 

poço ou nascente na propriedade, enquanto pequena parte utiliza-se da rede geral de 

distribuição. 
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O rendimento de 1991 a 2010 das famílias de Monte do Carmo se apresenta 

conforme a Tabela 32. 

 

Tabela 32 – Rendimento das famílias em Miranorte de 1991 a 2010 

Situação das famílias 1991 2000 2010 

Total de famílias _ 1.281 18,85 

Em condição de pobreza extrema (%)² _ 28,34 29,28 

Em condição de pobreza absoluta (%)² _ 53,01 56,50 

Em condição de pobreza (%)² _ 81,42 87,11 

Fonte: IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística/Censo Demográfico (2000 e 2010). 

Elaboração: Secretaria do Planejamento e Orçamento/Diretoria de Pesquisa e Informações Econômicas. 

 

Sua economia baseia-se na pecuária de corte e agricultura, a pecuária de corte o 

maior motor econômico com rebanho bovino de 79 mil cabeças de animais. A cultura de soja, 

arroz e milho também se destaca nesse município. O ouro também teve sua contribuição no 

crescimento econômico de Monte do Carmo, na década de 1980, quando garimpeiros 

descobriram novas jazidas de ouro nas terras locais.  

As terras são utilizadas para lavouras permanentes, temporárias, área plantada com 

forrageiras para corte, pastagens naturais, degradas e em boas condições, também para matas 

e florestas naturais destinadas à preservação permanente ou reserva legal, área cultivada com 

espécies florestais, lavouras e pastoreio de animais. A economia local baseia-se na cultura de 

milho e soja, comercialização de leite de vaca e ovos.  

 

3.2 Análise socioeconômica da RMP 

  

Na caracterização da cidade sede e dos municípios que integram a RMP, foi possível 

constatar que, na área delimitada para a RMP, ocorre uma intensa desigualdade socioespacial, 

identificada por meio dos problemas de caráter socioeconômico, tanto nos dados ora 

apresentados pelo IBGE (2010 e 2015) como na pesquisa do SEFAZ/SEPLAN (2017).  

Portanto, é de fundamental importância destacar que várias são as dimensões que 

podem ser utilizadas para análise socioeconômica, que nos possibilita apresentar a real 

situação dos fatos. Para esta pesquisa, selecionaram-se a população, a densidade demográfica, 

o PIB per capita anual, o salário médio dos trabalhadores formais, a taxa de escolarização e o 

trabalho formal, o uso da terra, os principais cultivos agrícolas e rebanhos, a presença de 
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indústrias nos municípios, a taxa de urbanização e a média do crescimento das cidades da 

RMP. 

Quando se analisam os dados apresentados na Tabela 33, verifica-se uma nítida 

diferença entre os municípios da RMP em quase todos os aspectos, alguns elementos são mais 

marcantes que outros.  

 

Tabela 33 – Apresentação socioeconômica dos municípios que integram a RMP 

Município  População 

 

Densidade 

demográfica 

PIB per capita 

anual 

Salário médio trab. 

formais  

Palmas  228.332 hab.  102,90 hab./km
2
 R$ 27.135,06 4,1 sal. mínimos  

Pugmil  2. 369 hab.  5,90 hab./km
2
 R$ 19.196,81 1,5 sal. mínimo  

Fátima 3.805 hab.  9,94 hab./km
2
 R$ 15.678,04 1,6 sal. mínimo  

Miracema do 

Tocantins  

20.684 hab.  7,79 hab./km
2
 R$ 25.617,85 2,2 sal. mínimos  

Ipueiras 1.639 hab.  2,01 hab./km
2
 R$ 16.623,26 1,7 sal. mínimo 

Lajeado 2.773 hab.  8,60 hab./km
2
 R$ 18.120,21 1,9 sal. mínimo  

Miranorte 12.622 hab.  12,24 hab./km
2
 R$ 15.293,55 1,7 sal. mínimo  

Oliveira de 

Fátima 

1.035 hab.  5,04 hab./km
2
 R$ 16.723,59 1,4 sal. mínimo  

Porto Nacional 49.146 hab.  11,04 hab./km
2
 R$ 26.324,43 2,2 sal. mínimos  

Brejinho de 

Nazaré 

5.115 hab.  3,01 hab./km
2
 R$ 17.583,46 1,6 sal. mínimo  

Paraíso do 

Tocantins 

44.417 hab.  35,03 hab./km
2
 R$ 20.617,04 1,9 sal. mínimo  

Barrolândia 5.317 hab.  7,50 hab./km
2
 R$ 10.907,00 1,4 sal. mínimo  

Aparecida do Rio 

Negro 

4.213 hab.  3,63 hab./km
2
 R$ 8.158,32  1,5 sal. mínimo 

Tocantínia 6.737 hab.  2,59 hab./km
2
 R$ 8.158,32 1,5 sal. mínimo  

Silvanópolis 5.068 hab.  4,03 hab./km
2
 R$ 21.783,94 1,9 sal. mínimo  

Monte do Carmo 6.717 hab.  1,86 hab./km
2
 R$ 11.835,74 1,6 sal. mínimo  

Fonte: elaborada pela autora (2019) a partir de dados coletados pelo IBGE (2010 e 2015). 

 

Conforme mostra a Tabela 33, quando comparado o fator populacional dos 

municípios que integram a RPM, verifica-se que a maior cidade é a capital Palmas, com 

228.332 habitantes. Em seguida, vem Porto Nacional e Paraíso do Tocantins, com uma 

população de 49.146 habitantes, 44.417 habitantes, respectivamente, Miracema do Tocantins, 

com 20.684 habitantes e Miranorte com 12.622 habitantes. Todos os demais municípios que 

integram a RPM possuem menos de 10.000 habitantes, destes cinco municípios possuem 

menos de 4.000 habitantes. 
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Em relação à densidade demográfica, a maior se encontra em Palmas com 102,90 

hab./km
2
, Paraíso com 35,03 hab./km

2
, Miranorte com 12,24 hab./km

2
 e Miranorte e Porto 

Nacional com 12,24 hab./km
2 

e 11,04 hab./km
2
, respectivamente. Os demais com menos de 

10 hab./km
2
. 

É importante ressaltar que apenas cinco municípios que integram a RPM possuem 

PIB per capita anual acima de R$ 20.000,00. O maior PIB per capita anual é de Palmas (R$ 

27.135,06), que contempla também o maior número de habitantes. Em seguida, apresenta-se o 

município de Porto Nacional com um PIB per capita anual de R$ 26.324,43, posteriormente, 

Miracema do Tocantins com um PIB per capita anual de R$ 25.617,84, Silvanópolis com um 

PIB per capita de R$ 21.783,94, Paraíso do Tocantins com um PIB per capita anual de R$ 

20.617,04. Todos os demais municípios apresentam um PIB per capita anual abaixo R$ 

20.000,00 (IBGE, 2015).  

Quanto ao salário médio dos trabalhadores formais, verifica-se que apenas em três 

municípios é superior a dois salários mínimos. A capital Palmas apresenta a maior renda 

salarial, equivalente a 4,1 salários mínimos para os trabalhadores formais, com carteira 

assinada. Em seguida, aparecem os municípios de Miracema do Tocantins e Porto Nacional, 

ambos com uma média de 2,2 salários mínimos para trabalhadores formais com carteira 

assinada. Nos demais municípios, essa renda varia de 1,4 a 1,9 salários mínimos para 

trabalhadores formais, com carteira assinada. 

 

Tabela 34 – Taxa de escolarização e trabalho formal 

Município  Trabalho formal 

(população total) 

Taxa de escolarização (6 a 

14 anos de idade) 

Palmas  50,4% 98% 

Pugmil  11,4% 97,5% 

Fátima 8,4% 98,3% 

Miracema do Tocantins  9,8% 97,1% 

Ipueiras 9,9% 98,7% 

Lajeado 24,3% 95,5% 

Miranorte 10,4% 97% 

Oliveira de Fátima 13,7% 98% 

Porto Nacional 17,2% 98,3% 

Brejinho de Nazaré 10,2% 97,7% 

Paraíso do Tocantins 20,9% 98,4% 

Barrolândia 6,2% 95,7% 

Aparecida do Rio Negro 7,2% 85,7% 
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Tocantínia 7,2% 85,7% 

Silvanópolis 8,7% 97,5% 

Monte do Carmo 5,7% 94,3% 

Fonte: dados coletados pelo IBGE (2010, 2015). 

 

De acordo com a Tabela 34, Palmas possui maior concentração de trabalho formal no 

Estado do Tocantins, o que corresponde a 50,4% da população total do referido município; 

em seguida, destaca-se Lajeado com 24,3% (com destaque pela presença da usina de Lajeado) 

da sua população total; Paraíso do Tocantins com 20,9% em comparação ao total de cidadãos 

que residem nesse município; Porto Nacional com 17,2% de sua população total; Oliveira de 

Fátima com 13,7% de sua população total; Pugmil com 11,4% de sua população total; 

Miranorte com 10,4% de sua população formal; Brejinho de Nazaré com 10,2% de sua 

população formal; os demais munícipios apresentam índice abaixo de 10% quando 

comparados ao total de sua população; Monte do Carmo apresenta o menor índice, apenas 

5,7% de sua população total desempenha trabalho formal.  

Também, verifica-se que a taxa de escolarização, de acordo IBGE (2015), de 6 a 14 

anos de idade, varia entre 98,7% a 85,7%. Os dados apontados na Tabela 34 comprovam que 

a maioria das crianças que reside nos municípios que integram a Região Metropolitana de 

Palmas está cursando, ou já concluiu, o Ensino Fundamental.   

O Quadro 18 mostra como se apresentam o uso da terra nos municípios que integram 

a Região Metropolitana de Palmas e as principais culturas agrícolas e os rebanhos que 

predominam. 

 

Quadro 18 – Uso da terra, principais culturas agrícolas e rebanhos dos municípios da RMP 

Uso da terra Lavoura, pastagens, matas/florestas e sistemas agroflorestais 

Culturas agrícolas  Arroz, milho, soja, abacaxi, melancia, mandioca, banana 

Rebanhos Bovinos, suínos, equinos, caprinos, ovinos, aves  

Produtos de origem 

animal  

Leite de vaca, ovos de galinha e mel de abelha 

  Fonte: dados coletados pelo IBGE (2010).  

 

Conforme mostra o Quadro 18, em todos os municípios que integram a Região 

Metropolitana de Palmas, o solo é utilizado para lavoura, pastagens, matas/florestas e sistemas 

agroflorestais. Nessa região, predomina o clima típico do Cerrado, quente e semiúmido. As 

principais culturas agrícolas são o cultivo do arroz, milho, soja, abacaxi, melancia, mandioca. 
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Além desses produtos, há municípios que possuem culturas de banana e cana-de-açúcar. Em 

todos municípios, encontram-se rebanhos de bovinos, suínos e equinos; há municípios que 

possuem rebanhos de ovinos, caprinos, bubalinos, aves e muares. Os principais produtos de 

origem animal são o leite de vaca e os ovos de galinha; além desses produtos, há municípios 

que produzem mel de abelha. 

A taxa de urbanização e a média de crescimento das cidades são avaliadas conforme 

a Tabela 35. 

 

Tabela 35 – Taxa de urbanização e média do crescimento das cidades da RMP 

Município  Pop. rural  Pop. urbana Taxa – urb. Média/cresc. 

 

Palmas  221.742 6.590 97,11 5,21 

Pugmil  2.004 365 84,59 1,76 

Fátima 3.135 670 82,39 -0,11 

Miracema do TO 17.937 2.747 86,72 - 1,66 

Ipueiras 958 681 58,45 3,46 

Lajeado 2.166 607 78,11 1,69 

Miranorte 11.036 1.586 87,43 0,69 

Oliveira - Fátima 815 220 72,86 0,80 

Porto Nacional 42.435 6.711 86,34 0,89 

Brejinho de Nazaré 4.195 990 80,91 0,61 

Paraíso do TO 42.473 1.944 95,62 2,09 

Barrolândia 4.447 870 83,74 0,51 

Aparecida do Rio Negro 3.313 900 78,64 1,82 

Tocantínia 2.955 3.781 43,87 1,53 

Silvanópolis 4.061 1.007 80,13 0,70 

Monte do Carmo 2.881 3.836 72,86 1,53 

Fonte: organizada pela autora a partir de dados do IBGE (2010).  

  

Analisando os dados do IBGE (2010) da Tabela 35, observou-se que a população da 

zona rural do município de Monte do Carmo é maior que a urbana, sendo que 2.881 

habitantes se encontram na zona urbana, para 3.836 habitantes na zona rural. Os municípios 

de Ipueiras, Oliveira de Fátima possuem menos de mil habitantes na zona urbana, 

respectivamente, 958 e 815. Ainda que excluindo Palmas, que possui 221.742, Paraíso, 

42.473, Porto Nacional, 42.435, Miracema do TO, 17.937 e Miranorte, 11.036, há oito 

municípios que possuem de 2.000 a 4.100 habitantes. 
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Sobre a taxa de urbanização dos municípios da RMP, Tocantínia apresenta apenas 

um percentual de 43,87%, bem como Ipueiras 58,45%, e os demais se encontram na faixa de 

72,86% a 97,11, que é Palmas. 

Em relação à média de crescimento dos municípios da RMP, Palmas continua sendo 

a que mais cresceu, apresentando uma taxa de 5,21% ao ano, seguido de Ipueiras com 3,46% 

ao ano. Doze municípios obtiveram uma taxa de crescimento bem baixa de 0,51 % 1,82% ao 

ano. Miracema e Fátima apresentaram taxas negativas de crescimento de -1,66 e - 0,11%, 

respectivamente, em 2010. A queda de crescimento em Miracema é associada à transferência 

da sede da capital, quando muitos migraram para cidade e, depois com construção da capital, 

seguiram para Palmas. No que se refere ao município de Fátima, pela falta de atrativos na 

cidade, grande parte está migrando em busca de novas oportunidades, conforme registros 

IBGE (2010). 

Por fim, justifica-se que a realidade apresentada para os diferentes municípios quanto 

ao baixo número da populacional, da renda per capita da população da maioria dos 

municípios, dos salários médios dos trabalhadores formais, do crescimento econômico, índice 

de desenvolvimento humano, do rendimento das famílias e, principalmente, a falta de 

perspectiva de crescimento da maioria dos municípios expressam uma grande fragilidade para 

a criação da RMP.  

Também vale registrar que a maioria dos municípios oferece coleta e tratamento de 

lixo, água, esgoto enquanto serviços básicos comuns, mas não possuem sistema de tratamento 

adequado para os resíduos, exceto Palmas. 

Assim, chama-se atenção quanto à importância e à necessidade da caracterização da 

RM, ou do diagnóstico sociourbano dos municípios, tendo vista diagnosticar a real situação 

dos municípios, enquanto pré-requisitos para aprovação da Lei Complementar pela 

Assembleia. Esse processo evitaria que muitas regiões fossem criadas sem se apresentarem 

como tal. 

Diante do exposto e considerando o baixo número populacional apresentado pela 

maioria dos municípios designados para RMP, pela falta de perspectiva de crescimento dos 

municípios que a compõem, pela ausência de aglomerados urbanos no entorno de Palmas, 

enfim, da ausência do fato metropolitano na RMP, é que se verifica a necessidade de análise 

dos outros critérios, ora indicados na sessão anterior, para se confirmar a veracidade quanto à 

inexistência de uma Região Metropolitana em Palmas. Portanto, é nesse sentido que os 

estudos serão realizados na sequência.  
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Fernandes Jr. (2004) justifica que, para o procedimento de institucionalização de 

novas RMs, é necessário que sejam, primeiramente, legitimadas a partir da comprovação de 

sua necessidade social, econômica e dos fatos geográficos, antes da aprovação da lei 

complementar de sua criação, pois o fenômeno metropolitano se constitui primeiro para 

depois ser institucionalizada. Também, no sentido de assegurar a comprovação do fenômeno, 

devem ser apresentados com clareza o objetivo e a finalidade de criação da RM. Somente 

após a constatação dos fatos é que deve ser definida a sua forma de gestão. 

Segundo Lencioni (2017), o procedimento inverso caracteriza que não foram feitos 

estudos sobre o processo de metropolização do entorno metropolitano e da constituição da 

metrópole, pois o fato metropolitano só se constitui quando se analisa uma região em um 

todo, a sua relação entre cidade-região. Segundo o autor, “o aspecto de região aparece, porque 

ela em si não é mais uma cidade isolada, mas uma cidade região [...] que se estabeleceu por 

um processo, por uma lógica histórica que desafia a compreensão de sua dinâmica e, até 

mesmo, o planejamento urbano” (LECIONI, 2017, p. 189). Portanto, para pensar a metrópole, 

Região Metropolitana ou o entorno metropolitano, tem que pensar em uma região. Também, 

quando se estuda uma metrópole, logo se visualiza o aspecto de região, visto que não existe 

uma cidade metrópole isolada e sim uma cidade-região (LECIONI, 2017). 

Assim, é necessário realizar pesquisas antes da institucionalização de uma RM sobre 

a cidade-região ou da cidade-mãe e dos municípios, no sentido de analisar sua lógica histórica 

e os fluxos de interações sociais, econômicas e políticas existentes entre a metrópole e 

municípios da região, tendo em vista a identificação do contorno metropolitano, do processo 

de metropolização, enfim a comprovação da existência da metrópole, da RM e do verdadeiro 

fato metropolitano. Assim, a cidade-região ou RM somente passa existir por meio dos estudos 

dos fatos históricos e geográficos, os quais devem comprovar o verdadeiro caráter 

metropolitano da região a ser instituída.  

Com certeza, se fossem exigidos estudos da comprovação do fenômeno 

metropolitano, antes da aprovação da lei complementar que institui a RM, muitas Regiões 

Metropolitanas não teriam sido instituídas sem se constituírem como tal. Dessa forma, esse 

estudo impediria o poder Executivo e o Legislativo dos estados realizarem a seleção dos 

municípios para compor a RM por meio de critérios políticos.   
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3.3 Continuidade física do fenômeno urbano na RMP 

  

A partir da análise desse critério, apresenta-se o desenvolvimento e a presença física 

das aglomerações urbanas em Palmas, Tocantins. Para avaliação, desse critério, foram 

realizadas visitas técnicas a três municípios localizados num raio de 50 km a 63 km da cidade: 

Lajeado, Paraíso do Tocantins e Porto Nacional. Neles, além da presença da formação de 

aglomeração urbana, foram identificados o crescimento físico, industrial das cidades, em 

direção a Palmas, e a forma de transportes utilizados para integração física das pessoas para 

Palmas e demais municípios. Inicialmente, apresentam-se as distâncias físicas de todos os 

municípios da RMP até a cidade de Palmas, o processo de migração e urbanização e sua 

formação política administrativa, para depois relatar os aspectos observados nos três 

municípios estudados. 

Assim, entende-se que RMs referem-se ao conjunto de municípios em que as 

diferentes sedes se conectam e apresentam continuidade urbana em torno da metrópole. Já 

aglomerações urbanas dependem da cidade polo, uma vez que não contam com um polo de 

atração em seus municípios de origem e passam a depender de uma relação de integração 

funcional de caráter econômico e social, nas quais se vai processando uma urbanização 

contínua entre dois ou mais municípios limítrofes. Dessarte, a aglomeração urbana é uma 

referência para um agrupamento de pessoas que ocupam espaços físicos pequenos. 

Serrano (2009) explica que, para criação das figuras regionais, é requisito material a 

existência de uma conurbação urbana (palavra substituída no Estatuto da Metrópole por 

aglomeração urbana) de no mínimo três municípios limítrofes, que, pela natureza do 

agrupamento, demanda a efetivação dos serviços comuns, que devem ser planejados e 

executados na forma regional. Também, com o mesmo enfoque, o Estatuto da Metrópole, 

enquanto Lei Federal Brasileira, em seu Art. 2º, § I, dispõe que se considera aglomeração 

urbana enquanto unidade territorial constituída pelo agrupamento de dois ou mais municípios 

limítrofes, caracterizada por complementaridade funcional e integração das dinâmicas 

geográficas, ambientais, políticas e socioeconômicas (BRASIL, 2015). 

Ao observar a formação das aglomerações urbanas e os fluxos de integrações 

funcionais entre a população dos municípios e a cidade polo para as atividades de trabalho, 

estudos e a busca de outros serviços, nota-se que um dos grandes empecilhos são as longas 

distâncias entre os municípios, principalmente quando diz respeito ao reconhecimento de uma 

RM.  
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Na RMP, esse fator acaba sendo um dos principais vetores da expansão urbana na 

Região Metropolitana de Palmas, a não ser que a região seja beneficiada com uma 

infraestrutura viária capaz de atender todas as demandas não só em termos de infraestrutura 

de vias asfaltadas, mas também com a presença de transporte público. Devido às distâncias, 

muitas pessoas são beneficiadas apenas com transporte intermunicipais, com valores 

diferenciados de acordo as distâncias e ou particulares, quando fechadas parcerias por conta 

própria com empresas para usos exclusivos para escola ou trabalho. 

Nesse sentido, as distâncias passam a ser um campo de força de repulsão para a 

formação de aglomerações urbanas, assim como a falta de infraestrutura de transporte, para a 

formação de aglomerações urbanas uma vez que o município mais próximo da cidade de 

Palmas se encontra a 50 km e o mais longínquo a 127 km, conforme demonstra a Figura 8. 

 

Figura 8 – Distâncias dos municípios que integram a Região Metropolitana da cidade de 

Palmas  

 

Fonte: SEINF – Diretoria de Tecnologia e informação (2018). 
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Observando a Figura 8, identifica-se que os municípios que se encontram mais 

próximo de Palmas são Lajeado a 50 km; Porto Nacional, 62 km; e Paraíso do Tocantins, 63; 

enquanto os mais distantes se encontram em um raio de 127 km, que é Oliveira de Fátima, 

116 km; Fátima, 108; Pugmil e Barrolândia, 105 km.  Em síntese, entre todos os municípios 

que integram a RMP, doze deles se encontram a 70 km de distância de Palmas e apenas 

quatro se encontram a menos de 70 km.  

Além das enormes distâncias entre os municípios, há também grandes vazios 

demográficos nesses trechos que ligam as cidades a Palmas, com exceção do trecho de Palmas 

a Porto Nacional e de Palmas a Paraíso do Tocantins, onde se constatou a presença de um 

distrito de Porto Nacional, denominado de Luzimangues, bem urbanizado.  

É necessário destacar que, na criação de Palmas, foi incorporado a ela um pequeno 

povoado denominado de Taquaralto, que, com a expansão da capital, hoje se tornou o mais 

populoso de todos. Atualmente, com o desenvolvimento da capital, foram incorporados a ele 

outros vintes bairros e dois setores rurais, que também têm se expandido em direção a serra do 

Lajeado e ao Lago de Palmas e ao município de Porto Nacional, que somados contam com 

uma população de 82.554 habitantes, de acordo censo IBGE (2010). Entre eles, estão: Aureny 

I (6.063 habitantes), Aureny II (8.101 habitantes), Aureny III (19.490 habitantes), Aureny IV 

(8.702 habitantes), Santa Fé (4.763 habitantes), Santa Fé II (1.879 habitantes), Santa Helena 

(784 habitantes), Lago Sul (2.580 habitantes), Setor Aeroporto (454 habitantes), Irmã Dulce 

(2.503 habitantes), Santa Bárbara (5.331 habitantes), Setor Sul (2.710 habitantes), Morada do 

Sol (1.941 habitantes), Morada do Sol II (1.884 habitantes), Taquari (6.756 habitantes), Sônia 

Regina (559 habitantes), Maria Rosa (1.278 habitantes), Bela Vista (3.833 habitantes), Sol 

Nascente (2.317 habitantes) e área rural de Taquaralto (626 habitantes).  

Também, faz-se necessário destacar que a RMP possui quatro distritos, três 

pertencem ao município de Palmas e um de Porto Nacional, conforme apresenta a Figura 9. 

Fazem parte do município de Palmas o distrito de Palmas, que se localiza no município de 

Palmas; o de Buritirana com 1.551 habitantes, que se encontra a 64 km de Palmas; e o do 

Taquaruçu do Porto, a 28 km de Palmas, com 4.728 (IBGE, 2010). Enquanto o distrito de 

Luzimangues, com aproximadamente 18.800 habitantes, pertence ao município de Porto 

Nacional e está localizado a 13 km de Palmas e a 77 km de Porto Nacional.  
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Figura 9 – Distritos que integram a RMP 

 

Fonte: elaborado por Soares (2019) a partir de dados do IBGE (2017). 
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Como ficou visível, a maior aglomeração urbana de todos os municípios da RMP se 

encontra no distrito de Luzimangues, município de Porto Nacional, na direção Palmas, 

Paraíso do Tocantins, logo após Ponte Luiz Eduardo Magalhães, distante apenas 13 km de 

Palmas. Por não se terem dados recentes para análise, apenas os dados censo de 2010, optou-

se por realizar uma entrevista aberta com o sub-prefeito de Luzimangues, Deodato Costa 

Póvoa (Deo), a fim de conhecer um pouco da história, sobre o número de sua população, 

número de casas, número de trabalhadores, número de alunos em Palmas, tipos de transporte, 

indústrias existentes, sobre a Ferrovia Norte Sul, entre outras questões. 

A história se inicia juntamente com a separação do Estado do Tocantins (1988) e a 

construção de Palmas em 1990, quando havia ponte e, no local, existia um porto de balsa que 

fazia a travessia de pessoas, carros e animais no Rio Tocantins. Com a intensificação do 

tráfego, formou-se um pequeno aglomerado batizado com o nome de Maria da Balsa. Com a 

construção da usina Hidrelétrica Luiz Eduardo Magalhães, o local onde já se encontravam 89 

famílias foi inundado e as famílias foram reassentadas depois da ponte. Juntamente com a 

construção da capital, Palmas, começaram-se as especulações imobiliárias. Segundo Deodato 

Costa Póvoa (2019), no local já há 55 loteamentos, perfazendo 46 mil lotes para serem 

comercializados. Ao todo, o distrito já possui 10.000 postes de energias instalados. 

Também, conforme Póvoa (2019), o interesse de todos é que o distrito seja 

transformado em cidade, que aguarda apenas aprovação da nova lei para criação que se 

encontra na Câmara Federal, uma vez que os recursos passam a revertidos em benefícios ao 

próprio município, ainda que a maioria de sua população mantenha suas relações com Palmas, 

em termos de lazer, escola, saúde e principalmente em relação ao trabalho. 

Para contagem da população, utilizou-se como referência a relação cedida pelo 

Grupo Energisa-Tocantins, empresa responsável pelo abastecimento de energia elétrica do 

Estado, na qual consta o número de padrões residenciais e rurais instalados no distrito de 

Luzimangues. Em média, consideraram-se três habitantes e meio por residência. Assim, como 

foram constados na lista 4.896 consumidores da zona urbana e 495 da zona rural que 

multiplicados por três habitantes e meio por cada casa, conferiu-se que em média existem 

(5.391 x 3,5) 18.800 habitantes residentes no distrito, atualmente.  

Segundo Deodato Costa Póvoa (2019), há uma área industrial, com várias empresas 

do ramo de construções e de transformações, o maior destaque refere-se a uma grandiosa 

fábrica de cerveja, denominada Serra do Carmo, que será inaugurada em breve e gerará em 

torno de 3 mil postos de emprego. 
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Também, constam no distrito de Luzimangues, de acordo Costa Póvoa (2019), três 

assentamentos, Terra Prometida, Capivara e Moia, ao todo abrigam 180 famílias, que contam 

com transporte escolar para 42 alunos que estudam no distrito.  

O distrito, conforme Deo (2019), conta três unidades escolares municipais, Jacinto 

Bispo com 922 alunos, Maria de Melo com 542 e Eulina Braga com 132, totalizando 1.596 

alunos que cursam Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos. 

Também conta com um Colégio Estadual Beira Rio com 687 alunos que cursam o Ensino 

Fundamental e Médio, cuja administração é feita pela Diretoria Regional de Ensino de 

Palmas. 

Foi realçada ainda a presença da Ferrovia Norte Sul, que funciona em parte, com 

grandes carregamentos de combustível para o abastecimento de todo o Estado do Tocantins, 

assim como do Biodiesel produzido no Parque Industrial de Porto Nacional, que está sendo 

levado até o Porto de Itaqui, no Maranhão para importação. Ainda está em fase de 

privatização e aguarda novas perspectivas em relação à sua utilização.   

De acordo Senhor Deo (2019), em levantamentos já realizados, na tentativa de 

organizar o transporte para os trabalhadores e estudantes que fazem o trajeto Luzimangues 

Palmas e Palmas Luzimangues, todos os dias, constataram que há 4.593 pessoas que moram 

em Luzimangues e trabalham em Palmas e 2.519 alunos que estudam na capital. Também, 

embora sejam beneficiadas com o transporte público realizado pela Empresa Miracema de 

uma em uma hora, as linhas ainda não são integradas, por isso há reclamações por parte dos 

usuários quanto a esse problema e ao valor da tarifa de R$ 3,75.  

Ainda, nesse trecho de Palmas e Paraíso do Tocantins, constatou-se uma grande 

movimentação de pessoas, além da presença de dois grandes bairros bem urbanizados e um 

grande loteamento na saída para Palmas, indicando o crescimento da cidade nessa direção. Há 

também um parque industrial com um número razoável de indústrias do ramo de construção e 

de transformação. Também pelo fato de a cidade se encontrar ao lado da BR-153, notou-se a 

presença de inúmeras oficinas mecânicas e de lojas de peças. Não foi observada a presença de 

grandes indústrias. 

No que diz respeito ao trecho de Porto e Palmas, constatou-se, na saída da cidade em 

direção à capital, a presença de três bairros mais antigos, dois mais recentes bem urbanizados 

e um novo loteamento também bastante urbanizado, com grande número de residências em 

construções, indicando a direção do crescimento da cidade Porto Nacional para Palmas.  

Também se identificou a presença de um grande parque industrial, com um número 

considerável de pequenas e médias indústrias, ligadas aos ramos de construções e 
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transformações. Com destaque para a grande indústria denominada de Granol Indústria, 

Comércio e Exportação, destinada à produção de Biodiesel e Farelo de Soja, extraídos 

também da soja. A fábrica conta com trezentos funcionários e duas grandes unidades de 

suportes armazenadoras e opera um transbordo interligado à Ferrovia Norte Sul, que se 

encontra localizada no distrito de Luzimangues, município de Porto Nacional (Figura 10). 

 

Figura 10 – Fábrica da Granol Indústria, Comércio e Exportação, localizada em Porto 

Nacional 

 

Fonte: http://www.jornalportomidia.com.br/granol-abre-diversas-vagas-de-emprego-para-porto-nacional/ 

  

 Também, na direção Porto Nacional a Palmas, há três assentamentos: São João I, São 

Francisco e do Prata, com 280 habitantes, conforme registros do IBGE (2010). 

 Enfim, tendo em vista o critério adotado, que se refere à análise da continuidade física do 

fenômeno urbano, por meio da aglomeração urbana na RMP, o que se observa é que apenas o 

município de Porto Nacional, por meio de seu distrito Luzimangues, apresenta uma pequena 

continuidade física e é limítrofe, aglomerado em torno de Palmas. A capital apresenta, portanto, 

uma pequena conurbação com o município de Porto Nacional, por meio do distrito de Luzimangues. 

Notou-se também que, na atualidade, ocorre crescimento urbano dos municípios de Porto Nacional 

e Paraíso em direção a Palmas, mas ainda não consolidado enquanto continuidade física. 

 Nesse sentido, Santos (2003) explica que toda cidade polo tende a fragmentar seu entorno 

diante da forte presença das relações de interdependência econômica existente nesse espaço 

geográfico. Clemente e Higachi (2002) complementam que os grandes polos concentram atividades 
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industriais, comerciais e de serviços, cujo entorno atrai outros centros menores, onde a população 

busca seu sustento e realiza suas despesas.  

  Ferreira Lima (2003) justifica que o fato de concentrar e dominar uma determinada área 

demonstra a presença de um centro e de uma periferia. Assim, pelo fato de a cidade polo polarizar 

outras áreas, a periferia passa a manter relações de interdependência diante da influência econômica 

e política do polo ou do centro.  

 Outro fator que a priori foi revelado diz respeito a dois fatores. O primeiro revela, de 

acordo estudos de Bessa e Corado (2011), que a rede urbana no Estado tem sofrido alterações 

significativas diante das mudanças políticas, econômicas e socioespaciais que essa região tem 

passado após a separação do Estado e da inserção na Amazônia Oriental. O segundo se refere à 

cidade de Palmas enquanto cidade administrativa, a qual passou a oferecer todos os tipos de 

serviços aos demais municípios. Pelo papel que exerce, reflete a concentração das atividades 

produtivas, logo a noção de dependência aparece, assim gera a concentração e a dominação dos 

serviços, passando de tal forma a exercer o papel de cidade polo.  

 Portanto, fica evidente a necessidade da presença de um grande contingente populacional 

nas áreas periféricas da cidade polo, como foi explicitado no item anterior, sobre a análise 

socioeconômica da RMP, porém, no caso de Palmas, de acordo com os números populacionais 

apresentados, ainda não se concentra uma grande número populacional em sua periferia, não 

definindo, assim, enquanto área contígua, com exceção de Porto Nacional, que se inicia via seu 

distrito de Luzimangues, como exposto anteriormente.  

 Isso quer dizer que geograficamente a periferia se encontra no entorno do polo. No entanto, 

o que foi constatado, nas taxas de crescimento dos municípios da RMP, um pequeno crescimento 

populacional da periferia e um percentual mais elevado na cidade polo. Demonstra-se, assim, que 

ainda não ocorre o processo de polarização em Palmas, principalmente quando diz respeito à 

integração física de dois ou mais municípios limítrofes, uma vez constatada apenas a presença de 

um município em que se inicia o processo entre todos os municípios selecionados para integrar a 

RMP. Necessita-se, assim, dar sequência à análise sobre os critérios demográficos na RMP, haja 

vista sua indicação para comprovação da existência do caráter metropolitano em Palmas-TO. 

Para tanto, nessa análise, os principais aspectos demográficos a serem considerados estão: 

a) o processo de ocupação e estruturação da capital Palmas, focalizando o fenômeno migratório e o 

processo de urbanização; b) a evolução da população na RMP; c) a densidade demográfica dos 

municípios da RMP; d) a distribuição espacial da população; e e) a evolução do crescimento 

populacional.  
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3.3.1 Analisando o critério populacional e demográfico na RMP 

  

Entre todos os critérios utilizados para configuração e delimitação de uma Região 

Metropolitana, Pumain (2006), Lencioni (2017), Santos (2001), IPEA, IPARDES (2000), 

Observatório das Metrópoles (2004), IBGE (2015), Estatuto das Metrópoles (2015) 

consideram que o fator populacional e a densidade demográfica enquanto critérios essenciais 

a serem analisados. 

Também, a partir dos estudos para seleção dos critérios realizados anteriormente, 

ficou evidente que os aspectos populacionais e demográficos são um dos principais elementos 

a serem considerados para o reconhecimento do processo de metropolização e de uma área 

metropolitana. Trata-se de um dos elementos fundamentais para se conhecer o caráter 

metropolitano e a configuração de uma nova espacialidade, bem como a verdadeira existência 

de uma Região Metropolitana.  

Nesse contexto, Lencioni (2017) ressalta que a metrópole se constitui a partir do 

número de sua população; de sua extensão territorial/da distribuição da população e pela 

forma concentração; pelas atividades econômicas e serviços que se desenvolvem; pelas 

inovações oferecidas à população; pelo tamanho dos fluxos das pessoas, de informações, 

comunicação; e pela forma que a população se organiza em rede, seja por meio do transporte, 

das formas de comércio, consumo, comunicação e até pela cultura praticada em rede. 

Na descrição dos fatores socioeconômicos, apresentados no capítulo I, foi 

identificado que, à medida que se processava uma fase econômica, ocorria um fenômeno 

migratório, que contribuiu com a urbanização e a formação territorial desde antigo Norte 

Goiano ao Estado do Tocantins. A construção da rodovia BR-153 no final da década de 1950, 

a criação do Estado em 1988 e de Palmas, enquanto capital do Estado do Tocantins, no início 

da década de 90 foram os mais marcantes no processo de urbanização e modernização do 

território tocantinense e palmense. 

De acordo Lima (2013), há vários motivos que fazem o indivíduo migrar: 

econômicos, sociais, políticos ou ambientais. A migração econômica acontece quando a 

pessoa sai em busca de trabalho ou de uma carreira específica; a social quando sai em busca 

de uma vida melhor ou para ficar próxima de seus familiares; a política quando se transfere de 

lugar para fugir de algum tipo de perseguição; e ambiental está relacionada aos desastres 

ambientais. 

A BR-153 deu ostentação ao caráter urbanizador do Estado mediante ao impulso 

dado ao surgimento de uma nova malha urbana, a partir do surgimento de inúmeros núcleos 
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urbanos a suas margens formados pelos movimentos populacionais e em decorrência dos 

fluxos migratórios, principalmente no sentido campo-cidade. Nesse sentido, Damiani (2006, 

p. 61) explica que “os estudos geográficos sobre migrações envolvem uma perspectiva 

histórica ampla e acompanham o fenômeno desde a Antiguidade aos nossos dias”. A autora 

complementa que as migrações são um fator determinante para se explicar e compreender o 

processo de povoamentos. 

Nesse aspecto, Aquino (2011, p. 3) destaca que “as novas cidades que surgiram ao 

longo da estrada representam certa ruptura no tocante ao estilo urbanístico, comparando-se 

com os núcleos tradicionais, tais como as chamadas „cidades históricas‟, fundadas nas minas 

auríferas do século XVIII”. 

No que se referem ao caráter inovador, Palmas traz essa nova característica, diante de 

sua arquiteta moderna arquitetura, seus monumentos e principalmente pela forma de seu 

traçado, muito parecido com Brasília, para essa área do Cerrado que se encontra em processo 

de desenvolvimento. 

Palmas, por ser uma cidade jovem, que se desenvolveu e consolidou enquanto capital 

do Estado do Tocantins, carrega a incumbência quanto ao atendimento de todas as demandas 

e serviços ofertados não só à sua população, mas também a todos os municípios que a 

constituem enquanto ente federado. Por ter sido edificada com essa finalidade no início da 

década de 90, passou a receber grandes contingentes populacionais. Com isso, sua ocupação 

foi marcada pelo recebimento de intensos fluxos migratórios vindos de outros estados, como 

dos próprios municípios, até de outros países. 

Desde o início de implantação, Palmas foi marcada pela força maciça de migrantes. 

Conforme censo IBGE (2010), de 228.332 habitantes, 62.455 eram migrantes do Estado, 

representando um percentual de 27, 35 % em relação ao total da população, e 109.834 vieram 

de outros estados ou de outros países, representando 48,10% da população geral do Estado. 

Os demais, 56.043, ou melhor, os 24,54% da população, são nativos de Palmas. Analisando os 

percentuais, 75,46% da população de Palmas é oriunda de outras cidades do Estado, de outros 

estados e de outros países, e 24,54 % são nativos de Palmas. Daí se explica o crescimento da 

população de Palmas de 59,50 % no período de 1996 a 2000, colocado pelo IBGE divulgado 

no censo de 2000, e de mais de 29,87 % de 2000 a 2010. 

É necessário contabilizar também, nessa justificativa, que além de capital, Palmas, 

enquanto principal atrativo populacional, se destaca pela enorme riqueza dos recursos 

naturais, vegetais, minerais, pela fertilidade do solo tocantinense para exploração agrícola, 

para a produção agropecuária, além da grande diversidade biológica e grande potencial 
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biotecnológico associado a essa área do Cerrado. Justifica-se, assim, o título de Palmas 

enquanto a mais nova capital do Cerrado brasileiro, que tem assegurado a vinda de grandes 

produtores rurais e investidores também para a capital, enquanto cidade suporte para 

desenvolvimento de outras atividades nessas áreas do Cerrado. Portanto, pode ser considerada 

cidade polo por se firmar sob o ponto de vista de empregos, dos serviços, das oportunidades e 

por que não da arte de viver e tem atraído grande contingente populacional, grandes empresas 

para si e para as principais cidades da região. 

Ao se avaliar Palmas sob essa perspectiva, verifica-se que o fato gerador foi sempre 

estimulado pela sua condição de capital do Estado. Dessa maneira, é por meio da oferta de 

emprego, serviços e bens de consumo, tanto duráveis como não duráveis, que Palmas se 

relaciona com os diferentes municípios que a condicionam enquanto ente federado e enquanto 

capital regional e não como cidade região, pelo fato de não apresentar um sistema de inter-

relações e interações consolidado com todas as cidades do Estado.  

Palmas ainda tem se destacado, segundo Hebette e Moreira (1996), como um dos 

efeitos mais visíveis do processo de desenvolvimento. Orientado pela lógica de mercado, 

destaca-se o aumento da concentração populacional, enquanto um dos polos de 

desenvolvimento, o de prestação de serviços, principalmente pela busca de serviços públicos. 

Assim explica a condição de Palmas enquanto um dos principais motores de sua economia, 

gerada pelo setor terciário enquanto polo atrativo, ligada à prestação de todos os tipos de 

serviços e do comércio, com maior destaque para os serviços públicos. 

Enfim, Palmas, por ter sido edificada para ser a capital e ter seu início com o 

lançamento de sua pedra fundamental, acabou gerando muitas expectativas e se consolidando 

enquanto cidade das oportunidades, o que justifica sua estruturação e consolidação a partir do 

recebimento de grande contingente populacional de migrantes.  

 

3.3.1.1 A distribuição e a evolução da população na RMP 

 

A população residente nos 16 municípios que compõem a RMP se encontra 

distribuída, conforme registros dos censos de 1991, 1996, 2000 e 2010, realizados pelo IBGE, 

de acordo registros feitos na Tabela 36. 

 

 

 

 

 



   182 

 

 

Tabela 36 – Evolução da população residente na RMP 

Cidades da RMP  

(Lei n. 2.824/2013) 

Nº da  

pop. em 

1991 

 Nº da  

pop. em 

1996  

Nº da  

pop. em 

2000 

Nº da  

pop. em 

2010 

Evol. da pop.  

 1991 a 2010 

Palmas 24.334 86.116 137.355 228.332   838,32% 

Aparecida do Rio 

Negro 

3.266 3.646 3.517 4.213 29,00% 

Barrolândia 6.525 5.477 5.082 5.349 -18,02% 

Brejinho de Nazaré 6.828 5.932 4.877 5.185 -24,06% 

Fátima 4.752 4.219 3.848 3.805 -19,93% 

Ipueiras* 0 0 1.166 1.639 * 

Lajeado* 0 1.397 2.344 2.773 * 

Miracema do TO 20.815 17.483 24.444 20.684 -0,63% 

Miranorte 10.908 10.774 11.802 12.623 15,72% 

Monte do Carmo 6.542 5.979 5.193 6.716 2,66% 

Oliveira de Fátima* 0 0 958 1.037 * 

Paraíso do TO 28.825 34.251 36.130 44.417 54,09% 

Porto Nacional 43.224 43.365 44.991 49.146 13,70% 

Pugmil* 0 0 1.989 2.369 * 

Silvanópolis 5.878 4.974 4.725 5.068 -13,70% 

Tocantínia 6.363 5.169 5.788 6.736 5,86% 

Total geral   168.260 228.782 294.209 400.092 - 

Fonte: elaborada pela autora (2019) a partir de Censos demográficos da população (1991, 1996, 2000 e 2010).  

  

Conforme a Tabela 36, a população da RMP de 2010 era representada por 400.092 

habitantes. Entre os municípios que integram a região, a capital do Estado, de acordo censo 

IBGE 2010, apresentava-se como a mais populosa, com 228.332 habitantes, seguidos de Porto 

Nacional (49.146); Paraíso do TO (44.417); Miracema do TO (20.684); Miranorte (12.623); 

Tocantínia (6.736); Monte do Carmo (6.716); Barrolândia (5.349); Brejinho de Nazaré 

(5.185); Silvanópolis (5.068); Aparecida do Rio Negro (4.213); Fátima (3.805); Lajeado 

(2.773); Pugmil (2.369); Ipueiras (1.639); e Oliveira de Fátima (1.037). 

A população residente no Estado do Tocantins, segundo IBGE (2010), é de 

1.383.445 habitantes e na RMP é de 400.092 habitantes. Dessa forma, a população da RMP 

representa apenas 28,92% de toda a população do Estado. Além de Palmas, há apenas dois 

municípios com mais de 40 mil habitantes: Porto Nacional (49.146) e Paraíso do TO (44.417). 

Os demais se encontram na faixa de 20.684 a 1.037 habitantes. 

Considerando-se apenas a população residente na capital, Palmas representa 16,50% 

da população de todo Estado do Tocantins e 57,06% da população residente na RMP. 

Demonstra-se que a RMP possui uma representatividade populacional pequena em relação ao 
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número total da população de todo o Estado. A capital abriga mais de 57% de toda a RMP, 

enquanto os demais municípios abrigam apenas 43% da população da região. 

Nessa perspectiva, o IBGE explica que a cidade de Palmas, por ser uma cidade 

planejada para ser a capital do Estado, apresentou, desde sua criação, grande aumento 

populacional. Conforme registros do IBGE (2011, s/p), somente na década “de 2000 a 2010, 

Palmas teve um crescimento populacional de 61,4%”, configurando-se, assim, entre “as 

demais cidades do Brasil a que mais cresceu, uma vez que a média de crescimento da capital 

foi de 5,21% ao ano e, das outras cidades, de apenas 1,17%”. Em 1991, Palmas contava com 

uma população de 24.344 habitantes, em 1996, já continha 86.116 habitantes; em 2000, 

fechou em 137.355 e, em 2010, data do último censo, 228.332 habitantes.  

Quanto aos registros zerados, apresentados na Tabela 36, sobre a população residente 

nos municípios de Ipueiras, Oliveira de Fátima e Pugmil para os censos de 1991 e 1996 e do 

município de Lajeado em 1991, justifica-se que, na época da contagem da população, os 

referidos municípios ainda não haviam sido criados, nem instalados. Os municípios de Pugmil 

e Oliveira de Fátima foram criados em dezembro de 1994 e instalados em fevereiro de 1997, 

enquanto o de Ipueiras foi criado em 1995 e instalado em janeiro de 1997, e Lajeado criado 

em 1991 e instalado em 1993.  

Ainda na Tabela 36, observa-se que houve queda nos números da população 

residente nos municípios de Barrolândia, Brejinho de Nazaré, Fátima, Miracema do 

Tocantins, Miranorte, Monte do Carmo, Silvanópolis e Tocantínia no período de 1991 e 1996. 

Essa queda está relacionada à fundação de Palmas em 20 de maio de 1989, logo após a 

criação do Estado do Tocantins, em 1988, e a instalação da capital a partir de 1º de janeiro de 

1990, que provocou a migração de inúmeras pessoas em busca de melhores oportunidades de 

emprego e, consequentemente, melhoria nas condições de vida. Além disso, alguns desses 

municípios perderam parte de suas populações com o desmembramento da área para criação 

de um novo município. 

É importante registrar que a antiga Miracema do Norte, hoje Miracema do Tocantins, 

alcançou no censo de 1980 – até o ano de 1990 – um contingente populacional de 25.308, ao 

passo que, no censo de 1991, apresentou 20.815 habitantes e, no de 1996, 17.483. Essa queda 

progressiva da população de 1991 a 1996 encontra-se correlacionada ao fato da cidade ter 

abrigado provisoriamente o governo do Estado do Tocantins no período de 1º de janeiro de 

1989 a 31 de dezembro de 1989, quando foi instalada a capital estadual definitiva em Palmas 

em 1º de janeiro de 1990.  
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Ademais, sobre a evolução de 1991 a 2010 da população residente nos municípios da 

RMP, Palmas aparece com maior crescimento populacional, com 838,32%, seguida de 

Paraíso do Tocantins (54,09%), Aparecida do Rio Negro (29,00%), Miranorte (15,72%), 

Porto Nacional (13,70%), Tocantínia (5,86%) e Monte do Carmo (2,66%). Ao passo que, os 

demais municípios apresentaram uma queda populacional considerável, diagnosticada a partir 

da perspectiva das perdas de áreas e, consequentemente, da população para criação e 

instalação de novos municípios, como explicado anteriormente. Assim, explicam-se os 

percentuais negativos registrados nos municípios de Brejinho de Nazaré (-24,06%),   Fátima 

(-19,93%), Barrolândia (-18,02%), Silvanópolis (-13,70%), Miracema do TO (-0,6 3%). Um 

exemplo é o município de Oliveira de Fátima, no qual foram feitos desmembramentos de área 

com sua criação.   

Os dados sobre a evolução da população residente nos municípios da RMP nos 

Censo de 1991, 1996, 2000 e 2010 se encontra distribuída de acordo com a Figura 11. 
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Figura 11 – População dos municípios da Região Metropolitana de Palmas 

 

Fonte: elaborado Soares (2019) a partir de dados do IBGE (2017). 
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3.3.1.2 Densidade demográfica dos municípios da RMP 

 

De acordo censo de 2010, a população residente, a área e a densidade demográfica de 

cada município que compõem a RMP apresentam-se conforme descritas na Tabela 37. 

 

Tabela 37 – Número da população, área e densidade demográfica dos municípios da RMP  

Cidades da RMP  

(Lei n. 90/2013) 

Pop. resid. em 

2010 

Área do município 

(km²) 

Densidade demog. 

da RMP (hab./km²) 

Palmas 228.332 2.218,9 102,90 

Aparecida do Rio Negro 4.213 1.160,4 3,63 

Barrolândia 5.349 713,3 7,50 

Brejinho de Nazaré 5.185 1.724,4 3,01 

Fátima 3.805 382,9 9,94 

Ipueiras* 1.639 815,3 2,01 

Lajeado* 2.773      322,5 8,60 

Miracema do TO 20.684 2.656,1 7,79 

Miranorte 12.623 1.031,6 12,24 

Monte do Carmo 6.716 3.616,7 1,86 

Oliveira de Fátima* 1.037 205,8 5,04 

Paraíso do TO 44.417 1.268,1 35,03 

Porto Nacional 49.146 4.449,9 11,04 

Pugmil* 2.369 401,8 5,90 

Silvanópolis 5.068 1.258,8 4,03 

Tocantínia 6.736 2.601,6 2,59 

Total geral da população, área e 

dens. demog. da RMP 

400.092 24.828,1 

 

                16,11  

Fonte: elaboração e organização de Soares (2017) a partir de dados do IBGE (2010).  

 

Entre os municípios que integram a RMP, o de Porto Nacional é o que possui a maior 

área (4.449,9 km²), seguido de Monte do Carmo (3.616,7 km²); Miracema do TO (2.656,1 
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km²); Tocantínia (2601,6 km²); Brejinho de Nazaré (1.724,4 km²); Paraíso do TO (1.268,1 

km²); Silvanópolis (1.258,8 km²), Aparecida do Rio Negro (1.160,4 km²); Miranorte (1.031,6 

km²); Ipueiras (815,3 km²); Barrolândia (713,3 km²); Pugmil (401,8 km²); Fátima (382,9 km²) 

e Lajeado (322,5 km²). 

Em relação à densidade demográfica, o município de Palmas é o que possui a maior 

densidade com 102 hab./km², na sequência, Paraíso (35,03 hab./km²), Miranorte (12,24 

hab./km²), Porto Nacional (11,04 hab./km²), e os demais municípios encontram-se entre a 

faixa de 9,94 hab./km² a 1,86 hab./km². 

A taxa de urbanização e a média de crescimento das cidades são avaliadas conforme 

Tabela 38. 

 

Tabela 38 – Taxa de urbanização e média do crescimento das cidades da RMP 

Município Pop. rural Pop. urbana Taxa – urb. Média/cresc. 

 

Palmas  221.742 6.590 97,11 5,21 

Pugmil  2.004 365 84,59 1,76 

Fátima 3.135 670 82,39 -0,11 

Miracema do TO 17.937 2.747 86,72 - 1,66 

Ipueiras 958 681 58,45 3,46 

Lajeado 2.166 607 78,11 1,69 

Miranorte 11.036 1.586 87,43 0,69 

Oliveira de Fátima 815 220 72,86 0,80 

Porto Nacional 42.435 6.711 86,34 0,89 

Brejinho de Nazaré 4.195 990 80,91 0,61 

Paraíso do TO 42.473 1.944 95,62 2,09 

Barrolândia 4.447 870 83,74 0,51 

Aparecida do Rio Negro 3.313 900 78,64 1,82 

Tocantínia 2.955 3.781 43,87 1,53 

Silvanópolis 4.061 1.007 80,13 0,70 

Monte do Carmo 2.881 3.836 72,86 1,53 

Fonte: elaborada pela autora a partir de dados do IBGE (2010).  

  

Analisando os dados do IBGE (2010), Tabela 38, observa-se que a população da 

zona rural do município de Monte do Carmo é maior que a urbana: 2.881 habitantes se 

encontram na zona urbana, e 3.836 habitantes, na zona rural. Os municípios de Ipueiras, 

Oliveira de Fátima possuem menos de mil habitantes na zona urbana, respectivamente, 958 e 

815. Ainda que excluindo Palmas, que possui 221.742, Paraíso 42.473, Porto Nacional 
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42.435, Miracema do TO 17.937 e Miranorte 11.036, há oito municípios que possuem de 2 

mil a 4.100 habitantes. 

Sobre a taxa de urbanização dos municípios da RMP, Tocantínia apresenta apenas 

um percentual de 43,87%, bem como Ipueiras 58,45%, e os demais se encontram na faixa de 

72,86% a 97,11%, que é Palmas. 

Em relação à média de crescimento dos municípios da RMP, a metrópole Palmas 

continua sendo a que mais cresceu, apresentando uma taxa de 5,21%, ao ano, seguido de 

Ipueiras com 3,46% ao ano, enquanto doze municípios obtiveram uma taxa de crescimento 

bem baixa, de 0,51 % 1,82% ao ano. Miracema e Fátima apresentaram taxas negativas de 

crescimento de -1,66 e - 0,11%, respectivamente, em 2010.  

 

3.4 Analisando os dados populacionais e demográficos da RMP 

  

 Conforme estudos de Davidovich (2003), embora todos os outros critérios sejam 

importantes na justificativa de criação de uma Região Metropolitana, o do contingente 

populacional, indiscutivelmente, tem sua significativa relevância, por isso foi estabelecido 

enquanto segundo critério para análise da RMP. 

 De acordo Censo de IBGE (2010), foram registrados em toda a Região Metropolitana 

de Palmas apenas 400.092 habitantes, com média geral de 16,11 hab./km². Somente Palmas 

possui 228.332, que representa mais de 57% de toda a Região Metropolitana, e a densidade 

demográfica de 102,90 hab./km². Se retirar os habitantes da cidade central, a população dos 

municípios cai para 171.760 e a densidade para 7,59 hab./km², indicando, assim, que tanto o 

quantitativo de habitantes como a densidade demográfica apresentam percentuais muito 

baixos para uma RM. 

 A base dos critérios estabelecidos, que diz respeito ao critério populacional e 

demográfico, indicado para análise foi: quantidade de hab. cidade central: acima de 400.000 

hab.; densidade populacional – cidade central: (> 200 hab./km²); municípios vizinhos: possuir 

densidade demográfica de, no mínimo, 50 habitantes por km
2
 e percentual de crescimento dos 

municípios (> que da cidade central). 

No que tange ao quantitativo de habitantes da cidade central que tem como indicador 

uma taxa acima de 400.000, a cidade de Palmas, enquanto cidade central da RMP, apresenta, 

conforme censo de 2010, apenas 228.332 habitantes, logo não atinge a quantidade prevista 

para o quesito. 
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No que se refere à densidade populacional – cidade central que estabelece (> 200 

hab./km²), Palmas apresenta em sua extensão total apenas 102,90 hab./km², portanto, abaixo 

do indicado para RM.  

Sobre os municípios vizinhos possuírem densidade demográfica de, no mínimo, 50 

habitantes por km
2
, em relação aos municípios selecionados para integrarem a RMP, Paraíso 

apresenta a maior taxa, de 35,03 hab./km² e os demais se encontram entre as taxas de 12,24 

hab./km a 1,86 hab./km, então não atingem a faixa mínima estabelecida. 

No item percentual de crescimento dos municípios (> que da cidade central), nenhum 

dos municípios atinge a taxa de crescimento da cidade central, que é de 5,21%, uma vez que a 

maior taxa de crescimento é de 3,46, do município de Ipueiras, e há duas cidades que 

apresentam taxas de crescimento negativo, de acordo Censo de IBGE (2010), que são Fátima, 

com -0,11% e Miracema do Tocantins com -1,66. Portanto, os municípios indicados para a 

RMP não se adéquam a esse quesito. 

Portanto, de acordo análise do critério populacional e demográfico, a Região 

Metropolitana de Palmas também não se encontra de acordo com os patamares estabelecidos 

para análise, indicando que ainda, na prática, não faz jus ao título de uma RM, apenas 

juridicamente, haja vista a permissão da Constituição Federal de 1988. 

 

3.5 Dos fluxos de interações entre os municípios da RMP 

  

Como explicitado anteriormente, foram selecionados enquanto terceiro critério para 

análise do caráter metropolitano da RMP os fluxos de mobilidade populacional, tendo em 

vista avaliar as interações existentes entre os municípios da RMP. Para parâmetro de análise, 

ficou-se estabelecido (trabalho, escola e ou saúde) principalmente, trabalho (>10%) que a 

população do município. 

Para análises dos fluxos de mobilidade populacional, utilizou-se o conceito de 

mobilidade de Andan, D‟Arcier e Raux (1994), Moura et al. (2005), Etamm et al. (2008) e 

Galvão (1969). Segundo Andan, D‟Arcier e Raux (1994, p. 247), os fluxos de mobilidade 

populacional “correspondem ao conjunto de deslocamentos que o indivíduo efetua para 

executar os atos de sua vida cotidiana (trabalho, compras, lazer)”. Enquanto Moura et al. 

(2005) definem migração pendular como sendo um tipo de deslocamento realizado entre o 

local de residência, tanto no município quanto no Estado e outras localidades, cujas 

finalidades estão associadas a estudo, trabalho, lazer ou compras. Etamm et al. (2008, p. 122) 

também destacam que os movimentos pendulares são “utilizados para designar os 
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movimentos quotidianos das populações entre local de residência e o local de trabalho ou 

estudo”, sendo que encerra de um modo simples em duas deslocações de um indivíduo entre 

dois pontos do espaço geográfico, sendo um de ida para o trabalho ou estudo e outro de 

retorno para sua residência. Tal movimentação refere-se a uma questão funcional sobre a qual 

resulta na organização do território. Portanto, entre esses tipos de mobilidade, incluem 

também os deslocamentos pendulares, realizados diariamente para execução de atividades 

relacionadas a escola, saúde, lazer, entre outros. 

Como estratégia de análise, foram utilizados os fluxos pendulares realizados pelos 

alunos em busca de educação superior e de trabalhadores para o trabalho tanto na cidade sede 

como nos demais municípios da RMP. Também foram avaliados os fluxos contínuos da 

população em busca de atendimento hospitalar entre os municípios da RMP nos períodos de 

outubro de 2012 a setembro de 2018, com o propósito de identificar as interações existentes 

entre a cidade central e os municípios e entre os próprios municípios que fazem da Região 

Metropolitana. Portanto, para verificar os fluxos pendulares em relação à educação, 

selecionaram-se apenas os alunos dos municípios que fazem parte de RMP e que estudam em 

instituições públicas, entre estas: Instituto Federal de Educação, campus Palmas, Porto 

Nacional e Paraíso do Tocantins e alunos da Universidade Federal do Tocantins, campus 

Palmas Porto Nacional e Miracema do Tocantins. 

Para obter as informações sobre os estudantes, buscou-se, em todas as Secretarias de 

Educação dos municípios que fazem parte da RMP, a lista dos alunos que realizam os 

percursos. Os dados foram tabulados (Tabela 39) de acordo com origem e destino dos alunos, 

tendo em vista verificar a movimentação diária feita.  

 

Tabela 39 – Os fluxos pendulares dos alunos de graduação da rede pública na RMP 

  

Destino 

UFT 

(Palmas) 

IFTO 

(Palmas) 

UFT  

(Porto 

Nacional) 

IFTO (Porto 

Nacional) 

UFT 

(Miracema 

TO) 

IFTO 

(Paraíso – TO) 

Total 

Federal 

O
ri

g
em

 

Aparecida Rio 

Negro 
22 11 4 0 0 0 37 

Barrolândia 22 9 0 0 36 12 79 

Brejinho 

Nazaré 
6 4 42 12 0 0 64 

Fátima 4 2 12 8 0 0 26 

Ipueiras 0 0 16 12 0 0 28 

Lajeado 22 13 0 0 19 14 68 

Miracema TO 32 14 6 4 - 18 74 
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Fonte: elaborada pela autora (2019) a partir de dados da Secretaria de Educação dos Municípios que integram a 

RMP.  

 

De acordo com dados fornecidos pelos municípios, a maioria dos destinos diários dos 

estudantes é para Palmas, com destaque para os oriundos do distrito de Luzimangues e de 

Porto Nacional. Há também uma grande procura dos alunos de Palmas com destino para 

Universidade Federal, campus Porto Nacional e IFTO - Porto Nacional; na sequência, para 

Miracema; e, por último, para Paraíso do Tocantins. A distância de percurso e a presença dos 

cursos e das funções exercidas enquanto centralidade influenciam muito na procura dos 

alunos, assim como a preferência pela capital devido à variedade de cursos oferecidos, em 

detrimento ao campus de Porto Nacional, Miracema e Paraíso.  

De acordo com os fluxos pendulares apresentados, visualiza-se que municípios 

possuem certa dependência com Palmas, Porto Nacional e Paraíso, que propiciaram a entrada 

de maior número de alunos, logo favorecidos pela centralidade dos pontos de atendimento, 

fato confirmado pela presença do campus da Universidade Federal em Palmas, Porto Nacional 

e Miracema e do campus da IFTO em Palmas, Porto Nacional e Paraíso do Tocantins.  

Quando se analisam os fluxos pendulares dos alunos, nota-se sua importância no 

sentido de compreender as interações estabelecidas entre a capital e os municípios e entre os 

próprios municípios da Região Metropolitana. Conforme apresentados na Tabela 39, as 

interações ainda apresentam muito frágeis, diante do quantitativo dos alunos em cada 

percurso, bem como pelo quantitativo da população apresentada pelos municípios, que podem 

ser alteradas conforme avanços que surjam em relação ao crescimento dos municípios ou um 

fato novo em relação ao sistema produtivo. 

De acordo a dimensão dos fluxos dos alunos apresentados, ocorrem com maior 

frequência nas cidades com maior contingente populacional e com relações diretas com maior 

quantidade de cidades, enquanto as menores mantêm apenas algumas conexões. Logo, a 

Miranorte 9 3 0 0 22 15 49 

Monte do 

Carmo 
14 12 45 16 2 2 91 

Oliveira de 

Fátima 
4 2 8 4 0 0 18 

Palmas - - 132 16 22 12 182 

Paraíso do TO 16 12 0 0 16 - 44 

Porto 

Nacional 
122 42 - - 0 0 164 

Pugmil 12 9 0 0 8 14 43 

Silvanópolis 4 3 22 14 0 0 43 

Tocantínia 13 8 0 0 20 6 47 

Luzimangues  227 153 15 10 5 3 413 
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formação das áreas metropolitanas deve ser analisada a partir da centralidade exercida pela 

cidade central, do processo de urbanização de cada cidade, pelas relações e inter-relações 

mantidas e pelas funções que exercem entre todos os municípios.  

Assim, os poucos fluxos realizados pelos alunos entre as diferentes cidades na RMP 

demonstram a existência de poucas inter-relações entre os diferentes núcleos urbanos, um 

pouco maior ocorre com a cidade-sede, no entanto ainda se não destaca em relação à 

organização espacial de uma área metropolitana. Nesse sentido, Santos (2009) explica que, 

em uma Região Metropolitana, as diversas cidades se interagem com grande frequência e 

intensidade, o que ainda não ocorre na RMP, conforme demostra a Figura 12, que apresenta 

os fluxos pendulares dos alunos de graduação da rede pública a RMP. 

 

Figura 12 – Fluxo pendulares dos alunos de graduação que estudam em instituições públicas 

 

Fonte: elaborada pela autora (2019) a partir de dados das Secretarias de Educação dos Municípios que integram a 

RMP.  
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A fim de comprovar as poucas interações existentes para os fluxos pendulares dos 

alunos na RMP, buscaram-se, na Secretaria Municipal de Infraestrutura, Trânsito e 

Urbanismo de Palmas, informações quanto às formas de contrato, empresas que prestam 

serviços particulares de transporte de trabalhadores para os diferentes municípios que 

integram a RMP. Detectou-se que havia apenas três contratos legais com empresas de ônibus 

que faziam o transporte dos trabalhadores, as quais forneceram nomes e telefones dos 

responsáveis pelos contratos e pela organização dos transportes.  A partir dos contatos com os 

responsáveis, foram adquiridas as listas das pessoas com os percursos, horários de saída e 

destino. Também informaram que alguns que saíam de Palmas com destino a Paraíso e Porto 

Nacional haviam desistido do contrato e que a locomoção estava sendo realizada via 

transporte intermunicipal, feito por intermédio da Rodoviária. 

Assim, como foram constatados apenas quatro percursos, buscaram-se na Rodoviária 

de Palmas as empresas dos ônibus e os horários para confirmar a veracidade das informações. 

Foram confirmadas que pela Rodoviária havia 32 trabalhadores que utilizam o transporte 

intermunicipal, 10 fazem o percurso diário para Miracema e 22 para Porto Nacional.  

Como o percurso dos trabalhadores do distrito de Luzimangues é realizado via 

transporte urbano, foram contadas, em cinco dias, as viagens realizadas de manhã e à tarde ao 

distrito e interceptando a todos na catraca sobre o percurso: trabalho, particular ou lazer. Ao 

todo foram contabilizados 134 trabalhadores que saem de Palmas com destino às cidades de 

Miracema, Paraíso, Porto Nacional e Luzimangues para trabalhar. Também 294 saem dos 

municípios de Miracema, Paraíso, Porto Nacional e Luzimangues para Palmas, assim a capital 

é que mais recebe trabalhadores. Os percursos dos trabalhadores são expostos na Tabela 40. 

 

Tabela 40 – Fluxo de mobilidade dos trabalhadores da RMP 

Origem Destino Total  Origem Destino Total 

Palmas Miracema 22 Miracema Palmas 46 

“ Paraíso 12 
Paraíso 

“ 28 

“ Porto Nacional 36 Porto Nacional “ 64 

“ Luzimangues 64 Luzimangues “ 156 

Total 134  Total 294 

Fonte: elaborada pela autora (2019). 

 

De acordo com a Tabela 40, verifica-se que os movimentos pendulares para o 

trabalho na RMP ainda apresentam bem frágeis, sendo atraídos mais para Palmas e, em 
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menores escalas, para Luzimangues, Porto Nacional, Miracema e Paraíso, uma vez que esses 

municípios são mais populosos, dispõem de mais vínculos empregatícios, assim como outras 

atividades comerciais, industriais, universidades e de órgão públicos. 

Como se nota, grande parte dos transeuntes que se deslocam diariamente faz quase o 

mesmo percurso dos estudantes, sendo a maioria para Palmas, Luzimangues, Porto Nacional, 

Miracema e Paraíso. Indica-se que se inicia um processo de continuidade física de Palmas 

com esses municípios, mas o surgimento de atrativos novos, como polos industriais ou novas 

frentes de serviços, pode alterar os fluxos, para mais ou para menos. 

No momento, apenas quatro municípios possuem uma característica de dependência 

de Palmas, ora admitida pelos números apresentados nos fluxos pendulares, indicados pela 

quantidade de saídas maiores que os de entradas, como no caso do distrito de Luzimangues, 

Porto Nacional, Miracema e Paraíso do Tocantins. Logo, os fluxos pendulares dos 

trabalhadores da RMP ficam bem visíveis na Figura 13.   

 

Figura 13 – Fluxos pendulares de trabalhadores da RMP 

 

Fonte: organizada pela autora (2019) a partir de dados da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Trânsito e 

Urbanismo de Palmas; Rodoviária de Palmas, Coletas em Ônibus urbano.  
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Conforme o mapa dos fluxos pendulares de alunos e trabalhadores na RMP, há um 

início de processo de transformação na região, diante da presença de mobilidade pendular da 

população na região, mesmo que seja muito fraca, já é notável, podendo, portanto, ser 

associado à metropolização, mesmo que não se comprove no momento.  

Caso ocorra fortalecimento dos fluxos pendulares da população em um momento 

porvir, pode vir a comprovar a ocorrência de dinâmicas intrametropolitanas, que no momento 

são bastante frágeis diante do baixo número de municípios que apresentam interações, bem 

como ao número ainda inexpressível que passa a enviar e receber pessoas, que não 

ultrapassaram 300. Até o presente momento, o que se notou foi uma baixa interação entre 

Palmas e os municípios, haja vista os números ainda bem menores tanto nos fluxos pendulares 

dos alunos como nos dos trabalhadores e entre os próprios municípios.  

 Como esclarecido anteriormente para o critério sobre os fluxos pendulares da 

população para trabalho, escola e ou saúde, foram considerados enquanto parâmetro de 

análise fluxos >10%, de acordo com a população do município que se desloque diariamente 

para a cidade central ou outros municípios da área. Entre todos os municípios, o de Porto 

Nacional, incluindo o seu distrito de Luzimangues, foi o que apresentou maior população, 

pois conta, de acordo com censo IBGE (2010), com 49.146 habitantes. Assim, calculando 

10% sobre esse valor, deveria contar com 4.914 habitantes realizando esse fluxo diário, mas 

apresentou apenas 220 pessoas, muito abaixo da média. E quando se observa que os demais 

municípios apresentam um fluxo menor ainda, conforme Tabela 40, Paraíso conta com 44.417 

habitantes, Miracema 20.684, comprovou-se que esse critério também não foi atendido na 

avaliação do caráter da RMP.  

 Em síntese, no Capítulo III, foi visualizada a metrópole vivida em Palmas e 

constatou-se que até o presente momento, de acordo Lei Complementar n. 90/2013, que 

instituiu a RMP e definiu os municípios para integrarem RMP, não lhe foi conferido um 

caráter metropolitano, assim como não foi constatada a presença de uma Região 

Metropolitana em Palmas.  

 Na sequência, objetiva-se analisar os conceitos estabelecidos no EM de 2015, os 

revisados pelo Governo Federal em 2018, tendo em vista apresentar os níveis influência 

regional da capital, Palmas, enquanto centro polarizador da rede urbana do Estado, conforme 

classificação adotada pelo REGIC/IBGE (2008), a fim de avaliar a configuração legal da 

Metrópole Palmas e da RMP-TO. Apresentam-se inicialmente as diretrizes gerais no contexto 

da institucionalização das Regiões Metropolitanas e, a partir de um quadro demonstrativo, 
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discorre-se sobre as principais alterações no EM de 2015 para 2018. Na sequência, apresenta-

se o desenvolvimento da capital Palmas e sua importância no contexto da rede urbana 

brasileira, assim como se pondera como se deu a organização e a estruturação da rede urbana 

do Estado do Tocantins e da Região Metropolitana de Palmas. Também se discute e analisa a 

concepção da cidade Palmas-TO enquanto metrópole, considerando os conceitos 

estabelecidos no Estatuto da Metrópole (2015 e 2018) e os estudos do REGIC/IBGE (2008). 

Ainda, analisam-se e apresentam-se os fluxos de interações entre os municípios a partir dos 

atendimentos hospitalares (internações) da rede pública na RMP e, por fim, a partir um 

quadro demonstrativo, apresentam-se os critérios e os parâmetros utilizados para análise 

avaliações sobre o caráter legal da RMP. 

O Capítulo 4 responde à seguinte pergunta: ao analisar os conceitos estabelecidos no 

EM de 2015, os revisados pelo Governo Federal em 2018 e os níveis influência regional da 

capital, Palmas, enquanto centro polarizador da rede urbana do Estado, conforme 

classificação adotada pelo REGIC/IBGE (2008), legalmente existe uma Região Metropolitana 

em Palmas-TO? 
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CAPÍTULO 4 - A CONCEPÇÃO DA CIDADE DE PALMAS-TO NO CONTEXTO DA 

REDE URBANA E ENQUANTO METRÓPOLE, CONFORME ESTATUTO DA 

METRÓPOLE (2015, 2018) E REGIC/IBGE (2008) 

 

4.1 A capital Palmas enquanto centro polarizador da rede urbana do Estado do 

Tocantins 

 

Com a instalação em 1989, o Estado do Tocantins passou oficialmente a integrar o 

mapa geográfico brasileiro como o mais novo Estado da federação, assim como sua capital 

passou a ser construída em 1990, enquanto sede administrativa do governo. Desse modo, 

Palmas passou, a partir dessa data, a concentrar as tomadas de decisões, bem como servir de 

referência política, econômica e administrativa. Por ter sido instituída com a finalidade 

administrativa, enquanto abrigo dos três poderes (administrativo, Executivo e Judiciário), 

passou a agregar todos esses valores. Além disso, é concebida enquanto um grande 

empreendimento imobiliário segregador, diante das contradições que decorreram da 

materialização do território que são estimuladas pelo poder público, bem como pelo capital 

privado o qual mobilizou grandes fluxos migratórios do Estado e de todo país. Aliada a esses 

fatores, a localização geográfica da nova capital, bem como de suas rotas rodoviárias 

viabilizou seu acesso à rede urbana do Estado, bem como de todo o Brasil.  

O acesso terrestre à rede urbana do próprio Estado e de outros estados da federação é 

possível pela TO-050 – rodovia paralela à cidade de norte a sul, que interliga o aceso à região 

norte do Estado passando pelas cidades de Lajeado e Miracema do Tocantins, chegando até a 

BR-153 e o acesso à região sul do Estado, passando pela cidade de Porto Nacional, também 

dando acesso à BR-153; pela TO-030 – saída para leste, passando pelo distrito de Taquaruçu, 

até as divisas com Maranhão, Piauí e Bahia; pela TO-020 – saída leste, passando por 

Aparecida do Rio Negro e TO-060, também interligando as divisas com Maranhão, Piauí e 

Bahia; pela TO-080 – acesso oeste, chegando até a cidade de Paraíso do Tocantins, 

entroncamento com a BR-153. A rodovia Belém-Brasília – BR-153, por sua vez é uma das 

mais importantes rotas rodoviárias do país, interconectando-se com importantes cidades como 

Belém, Goiânia e Brasília, viabilizando, portanto, fácil ligação da cidade de Palmas com todo 

o país.  

As Figuras 14 e 15 apresentam as principais rotas rodoviárias do entorno de Palmas e 

do Estado do Tocantins.  
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Figura 14 – Mapa rodoviário do entorno de Palmas 

 

 

 

 

 

 

 

 

A cidade de Palmas, por encontrar-se localizada no centro geográfico do Estado,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: IBGE (2015).  
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Figura 15 – Mapa das rotas rodoviárias do Estado do Tocantins 

 

 Fonte: IBGE (2015).   
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Palmas atualmente se apresenta como o maior centro de comando e decisões no 

Estado do Tocantins. Esse papel era exercido por Porto Nacional, Araguaína e Gurupi, 

quando o Tocantins se apresentava como Norte Goiano. A força política dessas cidades se 

concentrava no período da construção da BR-153 a partir de suas relevâncias regionais 

evidentes, mediante suas funções exercidas sobre outras cidades. Além de servir de referência 

para outras regiões, exerciam as funções enquanto impulsionadoras das ações políticas, 

culturais e econômicas e tendo em vista os serviços oferecidos relacionados ao comércio e de 

prestações de serviços. Dessa forma, essas cidades até então exerciam uma posição 

hierárquica sobre as demais, paulatinamente foram perdendo para Palmas, quando passou 

assumir a melhor posição na hierarquia urbana regional. Poder adquirido mediante o 

desenvolvimento de três forças que se destacaram em relação a outras cidades: sua dinâmica 

locacional, organização política e a urbanística, forças essas que historicamente geraram tal 

situação geográfica e hierárquica sobre as demais. 

Apesar de ainda serem visíveis grandes vazios urbanos, Palmas concentra as sedes de 

grandes empresas, indústrias e de comércio varejista que atendem demandas locais e 

regionais. As atividades do primeiro, segundo e terceiro setores encontram na capital suporte 

para quase todas as demandas de médio ou grande porte. Toda sua área urbana e cidades de 

seu entorno e até as mais distantes encontram na cidade de Palmas a concentração de vários 

serviços. A capital concentra ainda grandes centros universitários e hospitalares, indústrias, 

centros de distribuição, grandes fluxos rodoviários, além de ser possível observar a prestação 

de serviços especializados, de suportes aos mais diversos setores da economia. Portanto, a 

capital Palmas exerce sua função urbana enquanto prestadora de serviços, não só públicos, 

mas também por meio do comércio, educação, saúde, lazer, serviços financeiros, trabalho, 

transporte, além de muitos outros que vão surgindo com sua expansão, como indústrias, 

fábricas, confecções etc. 

Nesse sentido, a criação da nova capital foi imprescindível para a atração de um 

enorme contingente populacional e de investidores oriundos das mais diversas microrregiões 

do então criado Estado, bem com das diversas partes do país. Evidencia-se que esse fluxo 

migratório deveu-se, em grande parte, às expectativas criadas em face das perspectivas e 

oportunidades de negócios para pequenos, médios e grandes empresários e de novas 

oportunidades de trabalho e emprego, visto as demandas dos serviços públicos, ou mesmo da 

prestação de serviços em função da implantação do Estado e da nova capital. 

À medida que ocorre a expansão de Palmas, consequentemente, são agregados 

valores às terras, tanto do espaço urbano quanto das áreas rurais e até de outros lugares mais 
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próximos e longínquos, dependendo dos serviços que são oferecidos. Dessa maneira, Palmas, 

sob a égide governamental, acabou provocando segregações e reordenamentos, de modo que 

as localidades de seu entorno e das demais cidades que fazem parte da sua rede regional 

sofrem influência direta da especulação financeira e imobiliária.  

Assim, em Palmas, encontram-se grandes vazios urbanos e uma massa enorme de 

imóveis ociosos e subutilizados que vêm aguçando a exclusão e a criação de espaços 

excludentes, tanto para os mais pobres, pois se encontram desprovidos de meios para se 

deslocar, quanto para os mais ricos, que, devido à falta de segurança, temem esses espaços 

públicos. 

Em relação a isso, Corrêa (2000) destaca que toda cidade, sob égide governamental, 

se enquadra enquanto um espaço urbano segregacionista, homogeneizador e hegemônico, 

mediante os planejamentos feitos inicialmente e pelas modificações realizadas pelos gestores 

das cidades, explicando assim as principais diferenciações arquitetadas no arcabouço das 

cidades que consequentemente acabam atingindo a população residente. 

Palmas, por ter sido projetada com a finalidade multifuncional, conforme dados do 

IBGE (2010), ainda se apresenta com um dos mais altos crescimentos demográficos do Brasil 

das últimas décadas (5,2). Devido a esse crescimento demográfico, a cidade, que foi 

planejada, permitindo os diferentes padrões de ocupação – residenciais, multifamiliares, 

unifamiliares, com edifícios altos e baixos –, nos últimos tempos, vem deixando de apresentar 

um crescimento horizontalizado para uma forma verticalizada, traduzindo, assim, que 

acompanha a tendência natural dos grandes centros urbanos. 

Sobre seu crescimento demográfico, é importante destacar que a cidade de Palmas 

possui uma das maiores e mais importantes taxas de crescimento populacional do Brasil. De 

acordo estimativas do IBGE, em 2008, por exemplo, a cidade de Palmas registrou 

crescimento populacional na casa de cerca de 110%, tomando por base a população residente 

em 1996. A capital passou de aproximadamente 86.116 moradores, em 1996, para cerca de 

184.010 habitantes, em 2008. Em 2010, último Censo demográfico, a capital apresentou uma 

população de 228.332 habitantes. 

A partir dessas incursões, é possível enfatizar que a criação de Palmas pode ser 

considerada como principal fator responsável pelo processo de urbanização do Estado e 

enquanto artifício modificador e gerador de sua rede urbana. É válido destacar que seu 

crescimento urbano foi fortemente influenciado pela gerência do Estado, enquanto forte 

potencializador de investimentos, incentivos e subsídios urbanos, em face das demais cidades 
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do Estado que antes eram referência econômica e política, a exemplo de Araguaína, Gurupi e 

Porto Nacional. 

O modelo de urbanização que Palmas vem construindo, desde sua criação e, 

principalmente, do Estado, se encontra associado ao modelo de urbanização da maioria das 

cidades brasileiras, uma vez que produz cidades marcadas pela fragmentação do espaço e ao 

mesmo tempo pela exclusão social e territorial. Palmas, bem como as demais cidades do 

Estado do Tocantins não fugiram dos precedentes que caracterizaram outras cidades 

brasileiras, que apresentam um crescimento desordenado e uma crescente desigualdade entre 

áreas pobres, muitas das vezes desprovidas de urbanidade, assim como áreas em que os 

aparelhamentos urbanos e de infraestrutura se concentram com grande eficiência. Esse 

fenômeno explicita, com veemência, as características de injustiça social que vêm 

inviabilizando a produção de um espaço urbano que abrigue todas as cidades sem distinção.  

Conforme Santos e Silveira (2008, p. 280), as cidades médias, como Palmas, 

desempenham um papel importante no processo de urbanização no território do tocantinense e 

no brasileiro, devido aos seus “pontos de interação e superposição entre as horizontalidades e 

verticalidades”. Portanto, as cidades que compõem a rede urbana do Estado oferecem 

condições para prover o consumo consumptivo (todos os consumos realizados por uma 

família para cumprir o exercício de uma cidadania) e o consumo produtivo (consumo de 

recursos produtivos financeiros, enfim todos direcionados ao processo produtivo). Para Santos 

e Silveira (2008, p. 281), esses dois tipos de consumo permitem que as cidades cumpram o 

papel de atender as necessidades das pessoas que procuram, no espaço urbano, o suprimento 

imediato de suas necessidades, uma vez que 

[...] as cidades médias têm como papel o suprimento imediato e próximo da 

informação requeridas pelas atividades agrícolas e desse modo constituem em 

interpretes da técnica e do mundo. Em muitos casos, a atividade urbana acaba sendo 

claramente especializada graças às suas relações próximas e necessárias com a 

produção regional. 

 

Assim, as novas relações entre o campo e a cidade contribuem diretamente para a 

expansão da urbanização e para o crescimento das cidades médias, favorecendo seu 

fortalecimento socioeconômico e demográfico. O êxodo rural fortalecido pela agricultura 

científica é um fator determinante para a compreensão do processo de urbanização que vem 

ocorrendo de forma acelerada nos últimos quarenta anos, especialmente nessas áreas do 

Cerrado brasileiro. 

Conforme Elias (2006), o Brasil chegou ao século XXI com uma reestruturação 

produtiva da agropecuária, uma vez que necessita de espaços urbanos e sociabilidade, o que 
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se concretiza nas cidades de médio porte. É importante ressaltar que, quanto mais se 

moderniza a agricultura e a agroindústria, mais sua regulação depende do espaço urbano.  As 

cidades tornam-se responsáveis pelo atendimento de novas demandas de mercado, pelo 

suprimento de mão de obra especializada e por novos produtos e serviços, o que faz crescer o 

processo de urbanização, o tamanho e o número de cidades onde há implementos agrícolas. 

Isso vem ocorrendo em Palmas e nas demais cidades do Estado do Tocantins. 

Várias cidades brasileiras estão se desenvolvendo graças às atividades agroindustriais 

e agrícolas, que dependem em grande parte de atividades globalizadas. É o caso também das 

cidades que integram às áreas do Cerrado brasileiro. Segundo Pastore (2012), o 

desenvolvimento econômico e social do país contribuiu muito para uma nova percepção da 

natureza do Cerrado. Nesse caso, o desenvolvimento urbano nas capitais planejadas do 

Cerrado, Goiânia e Palmas, mostram duas correntes principais a respeito da concepção de 

Cerrado: a primeira é a proposição do Cerrado enquanto paisagem e a segunda é a apropriação 

dos valores do Cerrado, os quais são incorporados no planejamento dos espaços urbanos das 

cidades. Assim, a cidade de Palmas apresenta-se como a mais nova capital do Cerrado 

brasileiro. 

Nesse sentido, Arrais (2011) destaca que Palmas é alçada à condição de capital 

regional, mantendo ligações capilares com as várias cidades que integram as regiões do 

território tocantinense. Também ressalta que Palmas é a mais nova capital do Cerrado, o qual 

é preservado em seu memorial. Assim, sinaliza-se que a rede urbana passa a auxiliar na 

análise da urbanização, expondo as articulações entre o espaço urbano e o espaço rural, e 

desses com o espaço global. 

Nessa perspectiva, Santos (2002) afirma que as redes representam uma nova 

realidade para a formação do território. Enquanto Corrêa (2006, p. 15) destaca que, no 

processo de urbanização, “a rede urbana passou a ser o meio através do qual a produção, 

circulação e consumo se realizam efetivamente”. Dessa forma, a economia mundial surge do 

vínculo de comunicação existente entre regiões distintas que puderam ser articuladas. Na 

realidade, a rede urbana representa um reflexo dos efeitos acumulados das práticas de 

diversos agentes sociais. As cidades passam a exercer a função de intermediação diferenciada 

gerada que não coincide com a rede urbana nacional. Assim, a rede urbana do Estado do 

Tocantins vem passando por um processo de reestruturação devido à ampliação de sua capital 

e de seus principais centros, os quais, por sua vez, são responsáveis pela ampliação das 

interações espaciais e rearranjo do padrão espacial da própria rede, descrevem Ferreira e 

Bessa (2012).  
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Por ser o principal centro polarizador desse segmento de rede urbana, Palmas 

desempenha o papel de Capital Regional. As empresas agroindustriais e agrícolas se 

responsabilizam por diversas interações espaciais, em diferentes escalas, gerando importantes 

círculos de produção e cooperação que, por sua vez, resultam em amplas escalas de interação. 

Nessa lógica, a rede urbana, segundo Corrêa (1988), apresenta-se como “uma rede de 

drenagem de lucros”, mediante a desigualdade na apropriação de valores, permitindo a 

verificação de que a rede urbana exerce dois circuitos de exploração: o primeiro está 

alicerçado “no processo de comercialização da produção rural e o segundo, em investimentos 

de capitais, de consumo, tanto de bens e serviços, como de propagação de valores e ideias” 

(CORRÊA, 1988, p. 116).  

Dessa forma, tanto nas cidades como nas metrópoles, o capital é especificado por 

muitos estudiosos como sendo um dos principais fatores que contribuíram com o processo de 

urbanização e consequentemente enquanto elemento polarizador da rede urbano do próprio 

estado, bem como um instrumento influenciador e tendenciador da atual configuração da rede 

urbana do país. Vale destacar que, quando um centro urbano prima pela expectativa de 

valorização das diversas frações do capital e pela sua acumulação, passa ser identificado 

como uma mercadoria, assim como um meio de ligação com as políticas de planejamento 

urbano.  

Na visão de Motta e Ajara (2001, p. 8),  

[...] a caracterização da economia regional evidencia o impacto da trajetória 

econômica regional sobre a estruturação da rede urbana e abrange análise 

econômica, explicitando os desdobramentos espaciais decorrentes, bem como as 

razoes desses desdobramentos, distinguindo áreas dinâmicas,áreas estagnadas e 

mudanças nas bases produtivas das regiões. Por outro lado, a caracterização da rede 

urbana, regional identifica as mudanças ocorridas na conformação do sistema urbano 

regional no período recente (décadas de 80 e 90), articulando essas alterações com 

as principais tendências do desenvolvimento econômico e regional. 

 

Também, na perspectiva de Motta e Ajara (2001, p. 9), para identificação das 

tendências recentes da economia regional, devem ser considerados os novos padrões de 

localização da atividade produtiva; a necessidade de adoção de novos critérios e metodologias 

para apreensão da hierarquia da rede urbana; o surgimento de novas espacialidades na 

economia brasileira, as quais exigem adoção de novas categorias analíticas; a radical alteração 

nos padrões de mobilidade espacial da população e no padrão migratório do país. Além dessas 

análises, segundo os autores, foram “identificadas mudanças ocorridas na rede urbana do país 

e nas redes urbanas regionais nas décadas de 80 e 90. Tais análises incorporaram os seguintes 

estudos do IBGE: Regiões de influências das cidades – REGIC, tipologia dos municípios 

brasileiros”, entre outros. 
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Assim, por ser uma cidade projetada no Cerrado, Palmas vem passando por um 

processo de urbanização que envolve ações estratégicas, políticas, econômicas, socioculturais 

e ideológicas. Esses fatores transformam o bioma Cerrado, considerado improdutivo e pobre, 

em território de biodiversidade do planeta e com uma das principais regiões do agronegócio 

do país. Dessa forma, os solos pobres, improdutivos e de vegetações deformadas tornam-se 

lugares estratégicos para implantação do novo modelo de urbanização. A ideia de pobreza e 

rusticidade do solo do Cerrado também vislumbra que as míseras terras podem ser 

transformadas em um território fértil e apropriado para a edificação de uma nova metrópole 

brasileira. 

Conforme concepção de Santos e Silveira (2008), desde o final do século XX as 

fronteiras econômicas se ampliaram e novas áreas foram ocupadas. Destacam ainda que, 

mesmo sendo uma distribuição desigual, é possível encontrar, em uma porção considerável do 

território, maior densidade técnica, resultante de maior densidade informacional. Na visão 

desses autores, as novas técnicas de produção, o uso dos meios de transportes e a informação 

são fatores que contribuem para as atuais cidades médias
9
 (centros urbanos com população 

entre 50 mil e 500 mil habitantes) a ter maior população que as surgidas em épocas anteriores. 

Tais cidades são capazes de atrair e reter maior volume demográfico, oferecendo condições de 

moradia e emprego para as famílias que integram as classes sociais mais pobres. Portanto, 

verifica-se que a edificação e o desenvolvimento de Palmas têm contribuído com o 

desenvolvimento urbano do Estado do Tocantins e, consequentemente, com a nova 

formatação, organização e estruturação da rede urbana do Estado do Tocantins. 

A fim de complementar o estudo sob a estruturação da rede urbana do Estado, no 

próximo item, é analisado o processo de organização e estruturação do território tocantinense 

a partir de uma abordagem histórico-geográfica. Para isso, são considerados os principais 

fatores responsáveis pela estruturação da rede urbana do Estado, como, por exemplo, os 

fatores que influenciaram na formação do antigo Norte Goiano no século XVIII e a instalação 

de Palmas no final do século XX. Posteriormente, examinamos como se encontra a atual rede 

urbana do Estado de Tocantins, com ênfase no papel da capital. Para essa análise, utilizamos a 

bibliografia regional, como Teixeira Neto (2001, 2012), Palacin (2001), Bessa et al. (2011), 

Bessa (2015), IBGE/REGIC (1993/2000), entre outros. 

 

                                                           
9 Por cidades médias, adotou-se uma definição mais ampla, uma vez que sua amplitude, por reunir municípios 

com diferentes níveis de complexidade, quanto às estruturas produtivas, exige que os substratos sejam 

construídos em consideração a essa diversidade (SERRA; ANDRADE, 2009).  
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4.1.1 Organização e estruturação da rede urbana do Estado do Tocantins e da Região 

Metropolitana de Palmas 

 

A rede urbana é proveniente da gênese de cidades e das funções que elas exercem. 

Com o advento da Revolução Industrial, tornou-se mais evidente e dinâmico o surgimento de 

localidades que passaram a exercer centralidade na rede urbana, subordinando outros núcleos 

urbanos e, consequentemente, a existência de uma hierarquia urbana constituída por uma 

divisão territorial do trabalho. Corrêa (1988, p. 112) explica a rede urbana: 

É, simultaneamente, um reflexo da e uma condição para a divisão territorial do 

trabalho, historicamente a forma mais avançada da divisão social do trabalho. É um 

reflexo na medida em que, em razão de vantagens locacionais diferenciadas, 

verifica-se uma hierarquia urbana e uma especialização funcional caracterizadora, 

entre outros tipos, de cidades industriais, político-administrativas ou portuárias. A 

rede urbana é, também, uma condição para a divisão territorial do trabalho. A cidade 

em suas origens constitui-se não só uma expressão da divisão entre trabalho manual 

e intelectual, mas também, em ponto no espaço geográfico que, através da 

apropriação de excedentes agrícolas, passou de certo modo a controlar a produção 

rural. Este papel é mais tarde transmitido ampliadamente à rede urbana: sua gênese e 

evolução verificam-se na medida em que, de modo sincrônico, a divisão territorial 

do trabalho assumia progressivamente, a partir do século XVI, uma divisão mundial.  

 

A esse respeito, Bessa (2012, p. 148) corrobora as relações e hierarquia dos centros 

na rede urbana, visto que a “natureza hierárquica dessas relações, seja entre os centros, seja 

entre as redes urbanas, aponta para a necessidade de desvendamento dos conteúdos e sentidos 

dessas transformações”. Essa perspectiva de análise da rede urbana, a partir da hierarquia dos 

centros
10

, considera as interações entre os núcleos urbanos, sejam eles arraiais, freguesias, 

cidades etc., com interesse sobre as interdependências e as diferenciações entre as localidades. 

As modificações ao longo de tempo e espaço, sobretudo no âmbito econômico e político, 

constituíram as redes urbanas hierarquizadas, haja vista as subordinações existentes entre as 

cidades por meio da “divisão social, técnica e territorial do trabalho” (BESSA, 2012, p. 149). 

Nesse sentido, exercem centralidade urbana as localidades que possuem funções específicas 

(diferentes de outras localidades) em sua área de influência, isto é, em sua hinterlândia. 

Nesse contexto, no que tange à organização da rede urbana do Estado do Tocantins, 

sua gênese está vinculada, conforme Teixeira Neto (2001, p. 54), ao processo de ocupação e 

de povoamento do território goiano-tocantinense por meio da construção de caminhos, 

sedentarização da população e fundação de áreas urbanas, “como se fossem fios de uma 

grande rede, os caminhos e toda a vida de relações que eles engendram, sustentaram e 

alimentaram o grande corpo, que é o território, com o que ele mais necessita para sobreviver: 

                                                           
10

 “Teoria das localidades centrais” do geógrafo alemão Walter Christaller. 
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os homens, [...] as cidades e os campos”. A principal motivação de povoamento da porção 

norte foi a extração do ouro, gênese das futuras cidades do atual Estado do Tocantins. Com o 

desenvolvimento das atividades mineradoras, surgiram outras atividades inerentes, como, por 

exemplo, fazendas de gado, desenvolvimento da agricultura, aldeamentos de índios para 

catequização, construção de presídios e registros (alfândegas), além de arraiais formados por 

meio de pouso de tropeiros, garimpo de cristais e diamantes etc., estruturando a rede urbana 

da porção norte do Estado.  

Sobre as áreas de ocupação do território goiano-tocantinense, Palacin (2001, p. 12) 

confirma a presença de três zonas de povoamento do território goiano-tocantinense no século 

XVIII, responsáveis pela formação da rede urbana do Estado. Das três zonas, uma abrange 

mais especificamente os principais núcleos urbanos da porção norte, que surgiram às margens 

do rio Tocantins: 

[...] o verdadeiro norte da capitania abrangia uma extensa zona, entre o Tocantins e 

os chapadões dos limites com a Bahia. Nesta região, em sua maior parte áspera e 

árida, encontravam-se algumas povoações dispersas: Arraias, S. Félix, Cavalcante, 

Natividade e Porto Real (Porto Nacional), que era o arraial mais setentrional. 

(PALACIN, 2001, p. 12). 

 

Esses arraiais da mineração – São Félix, Cavalcante, Natividade, Arraias, Porto Real 

(Porto Nacional), entre outros – representaram a gênese da rede urbana da porção norte, 

constituída pelo processo de ocupação e povoamento dessa região. A presença desses núcleos 

urbanos relaciona-se, portanto, à primeira fase de elaboração da rede urbana. Porém, com a 

escassez do ouro, alguns arraiais tiveram perda populacional e importância nessa rede urbana, 

como, por exemplo, São Félix, mas as localidades que permaneceram podem estar 

relacionadas às alterações/adaptações na economia, voltadas ao desenvolvimento da 

agropecuária, sobretudo no século XIX em diante. Esses núcleos urbanos ligados ao 

povoamento, os “embriões urbanos”, conforme Bessa (2015, p. 10), não originaram 

efetivamente uma rede urbana. Segundo a autora, 

Com esses núcleos iniciais de povoamento, não se formou, de forma efetiva, uma 

rede de arraiais. A mineração estabeleceu intercâmbios com regularidade, porém não 

havia outras atividades capazes de gerar interações. Ademais, pela ausência de 

diferenciação funcional entre esses arraiais, não se estabeleceram com regularidade 

interações no interior da região, porque não havia uma real divisão interna do 

trabalho. (BESSA, 2015, p. 11). 

 

Essa formação inicial da rede urbana, proveniente da ocupação e do povoamento da 

porção norte do território goiano-tocantinense, tinha pouca relação entre os núcleos urbanos 

da própria região, assim não se formava efetivamente uma rede urbana. Segundo Bessa (2015, 

p. 11), “a vida de relações estava direcionada pela rede mercantil da mineração e pela 
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incipiente rede de abastecimento dessas aglomerações”, haja vista que essa relação interna se 

dava por meio da navegação fluvial nos rios Araguaia e Tocantins, com o intercâmbio entre as 

porções sul e norte da Capitania de Goiás. Quanto às relações externas, as grandes distâncias 

percorridas e as condições precárias de acesso aos núcleos urbanos do território goiano-

tocantinense se davam por meio de rotas fluviais e terrestres com a região Sudeste do país – 

São Paulo e Rio de Janeiro (capital do Brasil) – e região Nordeste – Salvador e Belém.  

Na Figura 16, observa-se a rede urbana (em sua formação) pretérita do atual Estado 

do Tocantins nos séculos XVIII e XIX, contendo os principais núcleos de povoamento 

daquele período. Nota-se que os núcleos urbanos estavam fixados no percurso dos rios, 

sobretudo do Rio Tocantins, por isso são irregulares, instáveis e sem uma ordenação. 

Inclusive o povoamento ligado à extração de ouro era efêmero, ao passo que algumas 

localidades desapareceram com a migração da população assim que o ouro se esgotou. Porto 

Real (Porto Nacional) era um dos mais importantes centros da porção norte, visto que exercia 

papel central nas atividades urbanas e regionais. 
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Figura 16 – Tocantins – rede urbana pretérita (séculos XVIII e XIX) 

 
Fonte: Bessa (2015, p. 12). 
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A porção norte do território goiano-tocantinense abrangia uma extensa região e, 

conforme a Figura 16, os arraiais estavam dispersos e localizavam-se principalmente na parte 

mais setentrional. Havia vazios demográficos
11

, do ponto de vista de áreas urbanas, sobretudo 

no percurso do Rio Araguaia, e também arraiais isolados, distantes uns dos outros, devido à 

mineração. Conforme o Quadro 19, os núcleos urbanos provenientes da pecuária se 

sobressaíram em quantidade existentes no território goiano-tocantinense. 

 

Quadro 19 – Principais núcleos urbanos de Tocantins - séculos XVIII e XIX 

Fonte: organizado pela autora a partir de Bessa (2015). 

 

Após o esgotamento do ouro, o território goiano-tocantinense teve o povoamento e a 

urbanização motivados pela agropecuária, visto que a criação extensiva de gado foi mais 

intensa na porção norte, atual Tocantins, responsável pela fundação de vários núcleos 

urbanos, como, por exemplo, Sítio do Bonfim e Santa Rosa. Esses arraiais surgiram próximos 

às fazendas e, conforme Teixeira Neto (2012, p. 4), “à medida que se intensificaram as 

dinâmicas e articulações espaciais de toda ordem – trocas comerciais de longa distância, 

abertura de estradas e, sobretudo, fluxos migratórios – tornaram-se cidades e bases de 

conquista, povoamento e urbanização recente do território estadual”. Por isso, autores como 

Bessa (2015) e Teixeira Neto (2012) apontam que, com o declínio da mineração, a ruralização 

da população se deu por meio de uma economia de subsistência e, consequentemente, 

despovoamento de alguns arraiais do ouro e migração da população para o campo. O 

excedente produzido na terra era comercializado, sobretudo, nos próprios núcleos urbanos. 

                                                           
11

 Entende-se por vazios demográficos as áreas que não possuíam núcleos urbanos. No entanto, não se exclui a 

possibilidade de comunidades indígenas e quilombolas. 

PRINCIPAIS NÚCLEOS URBANOS DE TOCANTINS – SÉCULO XVII E XIX 
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Produtos alimentícios, como, por exemplo, milho e arroz, além do açúcar e da aguardente, 

eram produzidos de forma rudimentar.  

Do século XVIII a XIX, houve pouca alteração na rede urbana da região norte do 

território goiano-tocantinense, pois, mesmo que a pecuária tenha fundado novos núcleos 

urbanos, não representou um quantitativo significado, permanecendo com uma rede urbana 

rarefeita. Já no século XX, sobretudo nas décadas de 1940 e 1950, a porção norte teve uma 

contínua migração populacional devido à extração de cristais e, conforme Teixeira Neto 

(1982, p. 150), “no norte do Estado a garimpagem do cristal de rocha [...] atraía populações 

do Sul do Maranhão, do Piauí e do Noroeste da Bahia”. Posteriormente, devido à escassez dos 

cristais, a economia esteve relacionada ao extrativismo vegetal (babaçus) e à agropecuária que 

influenciaram surgimento e toponímia de núcleos urbanos, como, por exemplo, Babaçulândia 

(ex-povoado de Nova Aurora do Coco).  

A partir da segunda metade do século XX, as relações comerciais eram mais 

dinâmicas com o Maranhão e o Pará, sobretudo por meio da rodovia Belém-Brasília, tornando 

as cidades da porção norte do território goiano-tocantinense mais populosas, além de surgirem 

várias cidades, como Araguaína, Gurupi e Miracema, inserindo cidades na rede urbana da 

porção norte. Outro fator importante e mais recente no contexto histórico-geográfico da rede 

urbana do norte foi a criação da capital do Estado de Tocantins no final do século XX. A 

cidade de Palmas representou, conforme Teixeira Neto (2001, p. 64), “o que foram para Goiás 

e para o Brasil, Goiânia e Brasília, respectivamente”, isto é, uma cidade-capital geopolítica de 

um novo Estado que estava para se formar devido ao desmembramento dessa região, 

tornando-se centralidade na rede urbana.  

Para a construção da capital do Estado de Tocantins, foram necessárias mudanças 

políticas, urbanísticas e geopolíticas, alterando a rede urbana pretérita do norte goiano-

tocantinense. Teixeira Neto (2001, p. 64) proclama que 

Do ponto de vista urbanístico e arquitetônico, as restrições a um centro já existente 

seriam ainda maiores, pois nenhum deles – Araguaína, Gurupi e Porto Nacional, os 

maiores e mais importantes centros urbanos do antigo norte de Goiás – tinha como 

abrigar a sede do novo governo sem que houvesse transformações radicais no 

urbanismo e na arquitetura já existente. Escolher um deles como capital implicaria 

em mudanças tão brutais no plano urbano-arquitetural que acabariam 

comprometendo e, o que é pior, transfigurando a originalidade histórica de cada uma 

daquelas cidades. A presença do governo sempre, e invariavelmente, acarreta 

mudanças pragmáticas no quadro urbano-social para atender às necessidades da 

administração.  

 

Os antigos núcleos existentes na rede urbana do Norte Goiano, com seus 

equipamentos e características urbanas que serviam à população há séculos, passaram por 
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modificações e adaptações para abrigar a nova capital. Como consequência desse processo de 

criação do estado de Tocantins, Teixeira Neto (2001, p. 64) relata que 

[Ocorreu] um drama psicossocial que foi a escolha de Miracema do Norte 

(atualmente Miracema do Tocantins) para sediar inicialmente o novo governo: 

criou-se uma expectativa, falsa, de progresso e de novas oportunidades. Porém, 

como um garimpo efêmero, a cidade logo caiu numa realidade constrangedora e 

dolorosa: de sonho doce no início, passou-se a pesadelo amargo, pois Miracema não 

permaneceu nem como capital e nem se transformou no polo urbano importante que 

se esperava. A cidade foi atropelada pela história e interrompeu-se o seu 

desenvolvimento urbano ao ritmo natural.  

 

O antigo núcleo urbano de Miracema do Norte serviu como sede provisória da 

capital do Tocantins até o anúncio de que seria construído outro sítio urbano, isto é, esse 

núcleo não seria a capital. Inclusive, para se criar a capital, foram necessárias modificações 

político-administrativas dos núcleos urbanos existentes que, conforme corroboram Reinaldo 

et al. (2012), o município de Taquaruçu perdeu sua municipalidade para somar-se à câmara e 

à prefeitura de Palmas e tornou-se apenas um distrito de Palmas. Com essas alterações nas 

funções, estruturas, houve necessidade de uma nova geografia do Norte Goiano devido à 

criação do Estado do Tocantins. A antiga rede urbana do norte representava um contexto 

histórico-geográfico do passado que, conforme Corrêa (1999), foi resultado da globalização e 

da refuncionalização das áreas urbanas já existentes do país. Sobre a rede urbana brasileira, o 

autor esclarece que 

A rede urbana é afetada pela globalização tanto por intermédio de criações urbanas 

recentes, em relação às quais o Brasil constitui-se em excelente laboratório para 

estudos, como da refuncionalização dos centros preexistentes, imposta ou induzida 

pelas corporações globais (CORRÊA, 1999, p. 44). 

 

O padrão da rede urbana da porção norte do território goiano-tocantinense foi 

oficialmente alterado em 1989 com a instalação do Estado do Tocantins, visto que a cidade de 

Palmas representa o que Corrêa (1999, p. 44) denomina de “criações urbanas recentes” e 

estabelece uma nova hierarquia urbana – área urbana voltada às atividades político-

administrativas, comércios e prestadoras de serviços (BESSA, 2015). Conforme expõe Bessa 

e Corado (2011), com a criação do Estado do Tocantins, há significativa alteração na rede 

urbana que existia no Norte, como também é possível verificar nos documentos elaborados 

pelo IBGE – Regiões de Influência das Cidades (IBGE/REGIC, 1993/2000), visto que a 

capital assume função de centralidade política e econômica exercida antes por Goiânia 

(capital do Estado de Goiás), isto é, essa alteração ocorreu tanto para o novo Estado 

(Tocantins) quanto para o Estado de Goiás, que se tornou mais compacto e mais urbano, pois 

perdeu parcela de sua população (sobretudo rural – o norte goiano-tocantinense). 
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No que tange às principais alterações da rede urbana do antigo Norte Goiano com a 

criação do Estado do Tocantins e instalação de Palmas, Bessa (2015, p. 21) esclarece que 

Tais mudanças estão diretamente relacionadas com os desdobramentos ocorridos a 

partir da constituição do estado e da criação de sua capital, envolvendo a ampliação 

das infraestruturas de transporte rodoviário, ferroviário, aéreo e hidroviário, que visa 

consolidar novos corredores de exportação, e a implantação de projetos 

hidrelétricos. Não obstante, abarcam a implantação de projetos agropecuários que, 

desde o final dos anos de 1970, promovem incentivos à melhoria da pecuária e ao 

desenvolvimento da agricultura e fruticultura. Observa-se a chegada de grandes 

corporações nacionais e multinacionais do agronegócio, que são responsáveis pela 

implantação da usina produtora de açúcar e bioenergia da Bunge Alimentos, em 

Pedro Afonso, e do complexo industrial da Granol, em Porto Nacional, afora a 

implantação de filiais e de unidades de armazenagem em vários centros. Sobressaem 

indústrias frigoríficas, além de abatedouros e curtumes. No setor terciário, as 

alterações são marcadas pelas modernas estruturas do comércio varejista e 

atacadista, especialmente pela difusão dos supermercados, hipermercados e 

shopping centers, e pelas novas atividades associadas à prestação de serviços. 

 

Associado a esse processo de inserção de atividades industriais, modernização do 

campo, comércios, serviços e ampliação das infraestruturas de transporte rodoviário, 

ferroviário, aéreo e hidroviário, é que foi instituída a Região Metropolitana de Palmas por 

meio da Lei Complementar n. 90, de 30 de dezembro de 2013, ainda considerando a 

permissão pela Constituição em 1988 e os anseios e a vontade de grupos políticos do Estado 

do Tocantins. Nesse processo de criação da RMP, foram levados em consideração apenas os 

avanços das dimensões populacionais, estruturais, físicas e socioeconômicas pelos quais a 

região tem passado. Não se considerou a importância de estudos sobre o papel de Palmas 

enquanto metrópole ou apenas enquanto Capital Regional; a formação de uma aglomeração 

urbano dos municípios; as interações e as interconexões existentes entre Palmas e os 

municípios e entre os próprios municípios que fazem parte dela, enfim da ocorrência do 

processo de polarização no entorno da capital. Não se levaram em conta, principalmente, 

pesquisas que apresentassem a importância dos municípios na rede urbana do Estado, suas 

interações e conexões e, especialmente, a influência da cidade de Palmas e de seus municípios 

que compõem a Região Metropolitana, conforme estudos apresentados na sequência. 

 

4.1.2 A Região Metropolitana de Palmas no contexto da rede urbana do Estado do 

Tocantins  

 

Esta seção apresenta a Região Metropolitana de Palmas e destaca a influência dos 

municípios da região que compõem a rede urbana do Estado do Tocantins. Para isso, 

utilizamos autores regionais que estudam a temática e, sobretudo, informações publicadas 

pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nos documentos da “Região de 



   214 

 

 

Influência das Cidades” (IBGE/REGIC, 1993/2007), que evidenciam a dinâmica e o 

complexo padrão espacial da rede urbana do país, sobretudo no que tange ao comércio e a 

prestações de serviços para a população.  

A projeção da cidade de Palmas foi decorrente da própria importância adquirida 

pelas funções político-administrativas, fator de mudança nas funções tradicionais dos centros 

urbanos do antigo Norte Goiano, incluindo o esgotamento do padrão de rede urbana anterior, 

conforme destaca Bessa e Corado (2011).  Com a criação da Região Metropolitana de Palmas, 

dezesseis municípios passaram a ser subordinados à cidade de Palmas, perdendo a posição de 

relevância que tinham antes, a exemplo Porto Nacional. Isso se constata no documento 

elaborado pelo IBGE/REGIC (2000), com dados do início da década de 1990, com o então 

criado Estado do Tocantins e os aspectos da rede urbana. Consta ao norte Araguaína, que 

desempenhava papel como Centro Sub-Regional, com nível de centralidade forte; ao sul, 

Gurupi, sendo Centro de Zona, apresentava nível de centralidade forte para médio; na área 

central, Porto Nacional, com papel de Centro de Zona; Paraíso do Tocantins e Guaraí 

desempenhavam níveis de centralidade média; a capital Palmas, Colinas do Tocantins e 

Miracema do Tocantins, que exerciam níveis de centralidade médio para fraco, além das 

cidades de Tocantinópolis e Pedro Afonso. As cidades de Dianópolis e Araguatins 

apresentavam níveis de centralidade fraca, enquanto os demais centros níveis de centralidade 

muito fraca (IBGE/REGIC, 2000).  

Segundo o documento do IBGE/REGIC (2008), Palmas recebeu o papel de Capital 

Regional B, desempenhando nível de centralidade muito forte, já que centraliza a gestão 

política, o comércio e a de prestação de serviços, inclusive, faz parte da rede urbana de 

Goiânia Palmas (Capital Regional B); Araguaína (Capital Regional C); Redenção (Centro 

Sub-Regional A); Balsas e Gurupi (Centros Sub-Regionais B). 

É importante registrar que o IBGE/REGIC (2008) utilizou como critério de 

classificação dos níveis hierárquicos dos centros urbanos cinco tipologias, subdivididas em 

níveis: Metrópole, com três níveis (grande metrópole nacional, metrópole nacional, 

metrópole); Capital Regional, com três níveis (A, B e C); Centro Sub-Regional, com dois 

níveis (A e B); Centro Zona, com dois níveis (A e B); e Centro Local. 

Assim, a Figura 17 apresenta a Palmas (TO), enquanto Capital Regional B com suas 

regiões de influências e suas conexões externas. 
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Figura 17 –  Palmas (TO) – Capital Regional B  

 

 
 

Fonte: IBGE/REGIC (2007, p. 110). 

 

Em relação às conexões das demais cidades do estado de Tocantins, como consta no 

documento IBGE/REGIC (2008), a cidade de Araguaína aparece exercendo papel como 

Capital Regional C, com nível de centralidade forte; Gurupi, cumprindo papel como Centro 

Sub-Regional B, com nível de centralidade médio; Porto Nacional, Paraíso do Tocantins, 

Guaraí, Colinas do Tocantins, Tocantinópolis e Dianópolis, desempenhando papéis como 

Centro de Zona A, com níveis de centralidade média para fraca; e Miracema do Tocantins, 

Pedro Afonso, Natividade, Fátima, Taguatinga, Araguaçu, Palmeirópolis e Araguatins, 

exercendo funções de Centro de Zona B, com níveis de centralidade fraca.  
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Também, de acordo REGIC/IBGE (2007), a Figura 18 apresenta a região de 

influência dos  municípios na Região Metropolitana de Palmas. 

 

Figura 18 – Região de influência das cidades – municípios da Região Metropolitana de 

Palmas 

 
 

Fonte: REGIC/IBGE (2007). 

 

Portanto, conforme Figura 18, dos 16 municípios que compõem a RMP, 11 

pertencem à classificação de Centro Local: Silvanópolis, Miranorte, Tocantínia, Lajeado, 

Barrolândia, Aparecida do Rio Negro, Pugmil, Oliveira de Fátima, Ipueiras, Brejinho de 

Nazaré e Monte Carmo. Apenas duas cidades cumprem papéis de Centro de Zona B: 

Miracema do Tocantins, desempenhando relação direta com quatro Centros Locais que não 

pertencem à Região Metropolitana de Palmas; e Fátima, que influencia diretamente apenas 

uma cidade. As cidades de Paraíso e Porto Nacional cumprem papel de Centro de Zona A, 

juntas possuem relação direta com 16 cidades, porém apenas cinco delas pertencem à Região 

Metropolitana. 
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A Figura 19 apresenta os níveis hierárquicos internos da RMP. Observa-se que, dos 

16 municípios que integram a Região, partindo da Capital B, Palmas, na primeira ordem de 

ligações, tem-se os municípios de Aparecida do Rio Negro, Monte do Carmo, Silvanópolis, 

Porto Nacional, Paraíso, Lajeado e Miracema do TO; enquanto, na segunda ordem de 

ligações, encontram-se os municípios de Ipueiras, Brejinho de Nazaré, Fátima Oliveira de 

Fátima, Pugmil, Barrolândia, Miranorte e Tocantínia. Também enquanto centro de zonas, 

estão as cidades de Porto Nacional, Paraíso e Miracema do TO. 

 

Figura 19 - Os nveis hierárquicos  das cidades que compõem a Região Metropolitana de 

Palmas 

 

Fonte: organizado a pela autora (2019) a partir de dados do IBGE/REGIC (2008).  
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4.2 As diretrizes gerais do Estatuto da Cidade (Lei n. 10.257, de 10/06/2001) e da 

Metrópole (Leis n. 13.089, de 12/01/2015, e n. 13.683, de 19/06/2018) e suas alterações no 

contexto de institucionalização das Regiões Metropolitanas  

 

 Ao avaliar o direito urbanístico, verifica-se que o EM exerce função complementar  

ao Estatuto da Cidade (EC).  Portanto, cabe ao EC legislar sobre o direito urbanístico de um 

modo geral, contemplando todos os espaços urbanos dos municípios do Brasil, enquanto ao 

EM cumpre legislar sobre as maiores unidades territoriais, regulando e reafirmando os 

processos de metropolização das cidades brasileiras. Também, segundo Art. 2º do EM, a Lei 

deve ser aplicada em outras normas pautadas ao tema do desenvolvimento urbano regional, 

principalmente ao direito urbanístico, apresentadas no Estatuto da Cidade e em outras leis 

federais e ainda em outras regras setoriais relacionadas à política nacional de 

desenvolvimento regional e políticas setoriais (SANTOS, 2014). 

No que diz respeito aos objetivos do diploma normativo ou do Estatuto da Metrópole  

(BRASIL, 2015), ficou-se estabelecido que:  

[...] i) as diretrizes gerais para o planejamento, a gestão e a execução de FPICs em 

AUs e RMs instituídas pelos estados; ii) as normas gerais para a elaboração do plano 

de desenvolvimento urbano integrado (PDUI); iii) as normas gerais para a 

elaboração dos instrumentos de governança interfederativa; e iv) os critérios para o 

apoio da União a ações que envolvam governança interfederativa no campo do 

desenvolvimento urbano. 

 

Conforme a Lei n. 13.089/2015, o Estatuto da Metrópole foi organizado tendo com 

referência as competências conferidas na CF, § 3º do Art. 25, tendo em vista:  

[...] instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação, 

saneamento básico e transportes urbanos (CF/1988, art. 21, inciso XX); promover 

programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de 

saneamento básico (CF/1988, art. 23, inciso IX – competência comum da União, do 

Distrito Federal (DF), dos estados e dos municípios); legislar sobre direito 

urbanístico (CF/1988, art. 24, inciso I – competência legislativa concorrente da 

União, do DF, dos estados e dos municípios); e fixar diretrizes gerais sobre a política 

de desenvolvimento urbano (CF/1988, Art. 182, caput).  

 

De acordo Machado et al. (2016), o EM foi promulgado a fim de regulamentar a 

Constituição Federal, segundo o § 3º do Art. 25, no que tange às Regiões Metropolitanas, 

aglomerações urbanas e microrregiões e suas Funções Públicas de Interesse Comum. O 

Estatuto traz diferentes contribuições em relação à gestão das FPICs, especialmente, “quanto 

ao compartilhamento de responsabilidades e autoridades das coletividades políticas que as 

tenham e pela tônica democrática deste gerenciamento com a criação de ente autárquico que 

viabilize o que foi chamado de Governança Interfederativa”. Justificam ainda que “nem toda 

faixa territorial supramunicipal será região metropolitana e nem todo município polo será 
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metrópole”. Assim, é irreal e equivocada, para fins de FPICs, a institucionalização de regiões 

metropolitanas que não atendam os aspectos fáticos e técnicos. Portanto, trata-se de fetiche 

metropolitano a ser desmistificado (MACHADO et al., 2016, p. 27).  

Em resumo, o Estatuto da Metrópole refere-se a um texto abreviado que 

complementa o EC no que trata à gestão metropolitana, que, em síntese: 

a) fixa aspectos mínimos a serem definidos pelas leis complementares estaduais que 

instituírem regiões metropolitanas e aglomerações urbanas; 

b) estabelece princípios a serem respeitados na governança federativa, entre os quais 

se destacam a prevalência do interesse comum sobre o local e o compartilhamento 

de responsabilidades para a promoção do desenvolvimento urbano integrado; 

c) define diretrizes a serem observadas na governança federativa, entre as quais se 

destacam: implantação de processo permanente e compartilhado de planejamento e 

de tomada de decisão quanto ao desenvolvimento urbano e às políticas setoriais 

afetas às funções públicas de interesse comum;  

d) estabelecimento de meios compartilhados de organização administrativa das 

funções públicas de interesse comum;  

e) execução compartilhada das funções públicas de interesse comum, mediante 

rateio de custos previamente pactuado no âmbito da estrutura de governança 

federativa; 

f) exige a elaboração de plano de desenvolvimento urbano integrado de região 

metropolitana ou aglomeração urbana, independentemente do plano diretor 

municipal, como instrumento de governança federativa; 

g) estabelece condições para o apoio da União às iniciativas dos estados e 

municípios voltadas à governança federativa em regiões metropolitanas e 

aglomerações urbanas (BRASIL, 2015). 

 

Ao avaliar o teor do EM (2015), nota-se que expressa, em sua disposição, uma forma 

de reduzir a institucionalização de Regiões Metropolitanas no Brasil, principalmente aquelas 

que não possuem sustentação técnica e científica, a partir de pesquisa de campo, tendo em 

vista a comprovação se a metrópole possui influência nacional ou sobre uma região que 

configure, no mínimo, a área de influência de uma capital regional, conforme os critérios 

adotados pelo IBGE. Também se a região metropolitana foi constituída por agrupamento de 

municípios limítrofes para integrar a organização, o planejamento e a execução de funções 

públicas de interesse comum, conforme definido o conceito e de RM estabelecido no EM 

(2018), inciso VII do Art. 2º. 

 Complementando o que foi expresso no item anterior, o que se nota é que o Estatuto 

da Metrópole trouxe grandes contribuições em relação à gestão FPICs, especialmente no que 

tange à governança interfederativa, principalmente, a partir das alterações feitas pelo governo 

federal com a promulgação da Lei n. 13.683, de 19 de junho de 2018, a qual altera e, ao 

mesmo tempo, insere um grande número de parágrafos sobre políticas de gestão, regulação, 

governança interfederativa, implementação das FPICs e sobre o direito urbanístico e bem 

pouco sobre a institucionalização das regiões metropolitanas.  
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Moura e Hoshino (2015) destacam que talvez a Lei n. 13.089/2015 não contemple a 

variedade de configurações espaciais que envolvem o processo de metropolização brasileira, 

abrangendo apenas RMs e AUs e entre essas as regiões de fronteiras. Alegam que, no entanto, 

o primeiro passo foi dado a partir das revisões do EM (2018), apresentando significativo 

avanço, pelo fato de a lei “disciplinar a institucionalização e a governança de unidades 

territoriais urbanas nos estados, penalizando autoridades de diferentes escalões pelo 

descumprimento de seus dispositivos” (MOURA; HOSHINO, 2019, p. 12).  

Diante das explicações dos autores, nota-se em suas análises do EM (2018) que as 

fundamentações perpassam por uma perspectiva jurídica e política, quando avaliam que a 

nova lei veio para disciplinar a institucionalização e a governança das áreas metropolitanas e 

das unidades territoriais criadas pelos estados, principalmente no sentido de penalizar as 

autoridades dos diferentes poderes a partir do descumprimento dos seus dispositivos.  

 Ao retomar as interpretações, Saleme e Carrico (2018), logo no início do trabalho, 

verifica-se que as normas passam estabelecer definições próprias, haja vista que, no EM, já 

trazem suas próprias interpretações a serem empregadas, portanto, os conceitos inseridos 

neste trabalho foram repassados de acordo consta em cada artigo, a partir de uma visão 

geográfica. Assim, os conceitos de aglomeração urbana, funções pública de interesse comum, 

metrópole e Região Metropolitana, área metropolitana, entre outros, são apresentados de 

acordo com a lei e não a partir de interpretações de cunho jurídico-político do qual muitos 

utilizam as omissões que a lei deixa para assegurar os beneficias para si, para alguém ou 

algum instituto.   

 Como o trabalho objetiva avaliar o processo de institucionalização, a efetivação e o 

caráter metropolitano, enfim a existência da RMP e, no decorrer da pesquisa de campo, ficou 

comprovado que apenas foi institucionalizada e que não foi efetivada, serão apresentadas, no 

paralelo das leis (Quadro 20), apenas as modificações do EM de 2015 para 2018 que dizem 

respeito ao processo de institucionalização: conceitos e critérios utilizados para esse fim. É 

necessário conhecer as alterações sofridas em cada artigo do EM de 2015 para o de 2018 a 

fim de identificá-las e atualizar os conceitos utilizados para as diferentes denominações na 

análise dos espaços metropolitanos, assim como para aplicá-los enquanto critérios de análise 

usados para identificar o caráter metropolitano da RMP e comprovar ou não sua existência. 
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Quadro 20 – Paralelo sintético do Estatuto da Metrópole 2015 e 2018 apresentando algumas 

alterações do Estatuto de 2018 
Cap. Art. LEI Nº 13.089, DE 12 DE JANEIRO DE 2015* LEI Nº 13.683, DE 19 DE JUNHO DE 2018 

 

 C
A

P
ÍT

U
L

O
 I

 

A
r
t.

 1
º 

 Esta Lei, denominada Estatuto da Metrópole, estabelece diretrizes gerais para o planejamento, a 
gestão e a execução das funções públicas de interesse comum em regiões metropolitanas e em 

aglomerações urbanas instituídas pelos Estados, normas gerais sobre o plano de desenvolvimento 

urbano integrado e outros instrumentos de governança interfederativa, e critérios para o apoio da 
União a ações que envolvam governança interfederativa no campo do desenvolvimento urbano [...]. 

 
 

Idem. 

 

A
r
t.

 2
º 

 Para os efeitos desta Lei, consideram-se:  

I - aglomeração urbana: unidade territorial urbana constituída pelo agrupamento de 2 (dois) ou mais 

Municípios limítrofes, caracterizada por complementaridade funcional e integração das dinâmicas 

geográficas, ambientais, políticas e socioeconômicas;  
II - função pública de interesse comum: política pública ou ação nela inserida cuja realização por 

parte de um Município, isoladamente, seja inviável ou cause impacto em Municípios limítrofes;  

III - gestão plena: condição de região metropolitana ou de aglomeração urbana que possui:  
a) formalização e delimitação mediante lei complementar estadual;  

b) estrutura de governança interfederativa própria, nos termos do art. 8o desta Lei; e  

c) plano de desenvolvimento urbano integrado aprovado mediante lei estadual;  
IV - governança interfederativa: compartilhamento de responsabilidades e ações entre entes da 

Federação em termos de organização, planejamento e execução de funções públicas de interesse 

comum;  
V - metrópole: espaço urbano com continuidade territorial que, em razão de sua população e 

relevância política e socioeconômica, tem influência nacional ou sobre uma região que configure, no 

mínimo, a área de influência de uma capital regional, conforme os critérios adotados pela Fundação 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE;  

VI - plano de desenvolvimento urbano integrado: instrumento que estabelece, com base em 

processo permanente de planejamento, as diretrizes para o desenvolvimento urbano da região 
metropolitana ou da aglomeração urbana;  

VII - região metropolitana: aglomeração urbana que configure uma metrópole.  

Parágrafo único: Os critérios para a delimitação da região de influência de uma capital regional, 
previstos no inciso V do caput deste artigo considerarão os bens e serviços fornecidos pela cidade à 

região, abrangendo produtos industriais, educação, saúde, serviços bancários, comércio, empregos e 

outros itens pertinentes, e serão disponibilizados pelo IBGE na rede mundial de computadores. 

ALTERAÇÕES: 

 

VI - plano de desenvolvimento urbano integrado: instrumento que estabelece, com base 

em processo permanente de planejamento, viabilização econômico-financeira e gestão, as 
diretrizes para o desenvolvimento territorial estratégico e os projetos estruturantes da região 

metropolitana e aglomeração urbana; 

 VII - região metropolitana: unidade regional instituída pelos Estados, mediante lei 
complementar, constituída por agrupamento de Municípios limítrofes para integrar a 

organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum;** 

 

ACRESCENTOU: 

VIII - área metropolitana: representação da expansão contínua da malha urbana da 

metrópole, conurbada pela integração dos sistemas viários, abrangendo, especialmente, 
áreas habitacionais, de serviços e industriais com a presença de deslocamentos pendulares 

no território;** 

IX - governança interfederativa das funções públicas de interesse comum: 
compartilhamento de responsabilidades e ações entre entes da Federação em termos de 

organização, planejamento e execução de funções públicas de interesse comum, mediante a 

execução de um sistema integrado e articulado de planejamento, de projetos, de 
estruturação financeira, de implantação, de operação e de gestão.** 

Parágrafo único. “Cabe ao colegiado da microrregião decidir sobre a adoção do Plano de 

Desenvolvimento Urbano ou quaisquer matérias de impacto.” (NR). ** 

C
A

P
ÍT

U
L

O
 I

I 

A
r
t.

 3
º 

Os Estados, mediante lei complementar, poderão instituir regiões metropolitanas e 

aglomerações urbanas, constituídas por agrupamento de Municípios limítrofes, para integrar a 

organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum.  

 

Parágrafo único: Estado e Municípios inclusos em região metropolitana ou em aglomeração urbana 

formalizada e delimitada na forma do caput deste artigo deverão promover a governança 
interfederativa, sem prejuízo de outras determinações desta Lei. 

ALTERAÇÕES: 

 

ACRESCENTOU: 

§ 1º O Estado e os Municípios inclusos em região metropolitana ou em aglomeração 

urbana formalizada e delimitada na forma do caput deste artigo deverão promover a 

governança interfederativa, sem prejuízo de outras determinações desta Lei.  
§ 2º A criação de uma região metropolitana, de aglomeração urbana ou de microrregião 

deve ser precedida de estudos técnicos e audiências públicas que envolvam todos os 

Municípios pertencentes à unidade territorial. (NR) ** 

A
r
t.

 4
º 

A instituição de região metropolitana ou de aglomeração urbana que envolva Municípios pertencentes 

a mais de um Estado será formalizada mediante a aprovação de leis complementares pelas assembleias 

legislativas de cada um dos Estados envolvidos.  
Parágrafo único. Até a aprovação das leis complementares previstas no caput deste artigo por todos os 

Estados envolvidos, a região metropolitana ou a aglomeração urbana terá validade apenas para os 

Municípios dos Estados que já houverem aprovado a respectiva lei. 

ALTERAÇÕES: 

 

Art. 4º Foram revogados os arts. 20 e 21 da Lei nº 13.089, de 12 de janeiro de 2015.  

A
r
t.

 5
º 

As leis complementares estaduais referidas nos arts. 3º e 4º desta Lei definirão, no mínimo:  

I - os Municípios que integram a unidade territorial urbana;  
II - os campos funcionais ou funções públicas de interesse comum que justificam a instituição da 

unidade territorial urbana;  

III - a conformação da estrutura de governança interfederativa, incluindo a organização administrativa 

e o sistema integrado de alocação de recursos e de prestação de contas; e  

IV - os meios de controle social da organização, do planejamento e da execução de funções públicas 

de interesse comum. [...] 

 

 
 

Idem. 

 

C
A

P
ÍT

U
L

O
 I

II
 

        

A
r
t.

 6
º 

A governança interfederativa das regiões metropolitanas e das aglomerações urbanas respeitará 

os seguintes princípios:  

I - prevalência do interesse comum sobre o local;  

II - compartilhamento de responsabilidades para a promoção do desenvolvimento urbano 

integrado;  

III - autonomia dos entes da Federação;  

IV - observância das peculiaridades regionais e locais;  
V - gestão democrática da cidade, consoante os arts. 43 a 45 da Lei no 10.257, de 10 de julho de 2001;  

VI - efetividade no uso dos recursos públicos;  

VII - busca do desenvolvimento sustentável. 

ALTERAÇÕES: 

 

II - compartilhamento de responsabilidades e de gestão para a promoção do 

desenvolvimento urbano integrado; 
 

VII – a garantia de sustentabilidade econômica das redes de transporte público 

coletivo de passageiros, de modo a preservar a continuidade, a universalidade e a 

modicidade tarifária do serviço. 
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A
r
t.

 7
º 

 

Além das diretrizes gerais estabelecidas no art. 2º da Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001, a 

governança interfederativa das regiões metropolitanas e das aglomerações urbanas observará as 
seguintes diretrizes específicas:  

I - implantação de processo permanente e compartilhado de planejamento e de tomada de decisão 

quanto ao desenvolvimento urbano e às políticas setoriais afetas às funções públicas de interesse 
comum;  

II - estabelecimento de meios compartilhados de organização administrativa das funções públicas de 

interesse comum;  
III - estabelecimento de sistema integrado de alocação de recursos e de prestação de contas;  

IV - execução compartilhada das funções públicas de interesse comum, mediante rateio de custos 

previamente pactuado no âmbito da estrutura de governança interfederativa;  
V - participação de representantes da sociedade civil nos processos de planejamento e de tomada de 

decisão, no acompanhamento da prestação de serviços e na realização de obras afetas às funções 

públicas de interesse comum;  
VI - compatibilização dos planos plurianuais, leis de diretrizes orçamentárias e orçamentos anuais dos 

entes envolvidos na governança interfederativa;  

VII - compensação por serviços ambientais ou outros serviços prestados pelo Município à unidade 
territorial urbana, na forma da lei e dos acordos firmados no âmbito da estrutura de governança 

interfederativa.  

Parágrafo único. Na aplicação das diretrizes estabelecidas neste artigo, devem ser consideradas as 

especificidades dos Municípios integrantes da unidade territorial urbana quanto à população, à renda, 

ao território e às características ambientais. 

ALTERAÇÕES: 

V - participação de representantes da sociedade civil nos processos de planejamento e de 
tomada de decisão; 

 

ACRESCENTOU: 

Art. 7º-A. No exercício da governança das funções públicas de interesse comum, o Estado 

e os Municípios da unidade territorial deverão observar as seguintes diretrizes gerais: 

  
I - compartilhamento da tomada de decisões com vistas à implantação de processo relativo 

ao planejamento, à elaboração de projetos, à sua estruturação econômico-financeira, à 

operação e à gestão do serviço ou da atividade; e  
II – “compartilhamento de responsabilidades na gestão de ações e projetos relacionados às 

funções públicas de interesse comum, os quais deverão ser executados mediante a 

articulação de órgãos e entidades dos entes federados”. 
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Ao analisar o Quadro 19, identificou-se que os Arts. 1º e o 5º não tiveram nenhuma  

alteração, enquanto os demais sofreram alguma alteração ou foi acrescentado algo. As 

principais alterações propostas pela Lei n. 13.683, de 19 de junho de 2018, são destacadas a 

seguir.  

No Art. 2º, foram alterados incisos VI e VII e acrescentados os incisos VIII, IX e um 

Parágrafo Único. 

 Para inciso VI, estabeleceu-se como conceito de Plano de Desenvolvimento Urbano 

Integrado (PDUI): “instrumento que estabelece, com base em processo permanente de 

planejamento, viabilização econômico-financeira e gestão, as diretrizes para o 

desenvolvimento territorial estratégico e os projetos estruturantes da região 

metropolitana e aglomeração urbana”.  

 Para inciso VII, ficou estabelecido o conceito de Região Metropolitana (RM) como “a 

unidade regional instituída pelos Estados, mediante lei complementar, constituída por 

agrupamento de municípios limítrofes para integrar a organização, o planejamento e a 

execução de funções públicas de interesse comum”.  

 Também, acrescentou-se o inciso VIII inserido o conceito de Área Metropolitana (AE) 

enquanto “representação da expansão contínua da malha urbana da metrópole, 

conurbada pela integração dos sistemas viários, abrangendo, especialmente, áreas 

habitacionais, de serviços e industriais com a presença de deslocamentos pendulares 

no território”.  

 Para o inciso IX, foi inserido o conceito de Governança Interfederativa das Funções 

Públicas de Interesse Comum (GIFPIC) como sendo o “compartilhamento de 

responsabilidades e ações entre entes da Federação em termos de organização, 

planejamento e execução de funções públicas de interesse comum, mediante a 

execução de um sistema integrado e articulado de planejamento, de projetos, de 

estruturação financeira, de implantação, de operação e de gestão”. 

 Ainda foi acrescentado o Parágrafo Único, que determina que “Cabe ao colegiado da 

microrregião decidir sobre a adoção do Plano de Desenvolvimento Urbano ou 

quaisquer matérias de impacto” (BRASIL, 2018). 

No Art. 3º, foram acrescentados os § 1º e § 2º, que trazem as seguintes observações: 

 § 1º diz que “O Estado e os Municípios inclusos em região metropolitana ou em 

aglomeração urbana formalizada e delimitada na forma do caput deste artigo deverão 

promover a governança interfederativa, sem prejuízo de outras determinações desta 

Lei”;  
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 o § 2º assegura que “a criação de uma região metropolitana, de aglomeração urbana ou 

de microrregião deve ser precedida de estudos técnicos e audiências públicas que 

envolvam todos os Municípios pertencentes à unidade territorial” (BRASIL, 2018). 

No Art. 6º, alterou-se o Inciso II e acrescentou-se o Inciso VIII. 

 O inciso II garante o compartilhamento de responsabilidades e de gestão para a 

promoção do desenvolvimento urbano integrado. 

 O inciso VIII assevera que a “garantia de sustentabilidade econômica das redes de 

transporte público coletivo de passageiros, de modo a preservar a continuidade, a 

universalidade e a modicidade tarifária do serviço”.  

No Art. 7º, foi alterado o inciso V e acrescentado o Art. 7º-A e os incisos I e II.  

 Para o Art. 7-A, ficou definido que, no exercício da governança das funções públicas 

de interesse comum, o Estado e os municípios da unidade territorial deverão observar 

as diretrizes gerais. 

 O inciso I desse artigo assegura o compartilhamento da tomada de decisões com vistas 

à implantação de processo relativo ao planejamento, à elaboração de projetos, à sua 

estruturação econômico-financeira, à operação e à gestão do serviço ou da atividade.  

 O inciso II assegura o “compartilhamento de responsabilidades na gestão de ações e 

projetos relacionados às funções públicas de interesse comum, os quais deverão ser 

executados mediante a articulação de órgãos e entidades dos entes federados”. 

 Ao analisar todos os artigos do EM 2015 e 2018, tem-se o Art. 2º do Estatuto da 

Metrópole (2015, 2018) que considera, em seu Parágrafo Único, a “adoção de critérios de 

estudos para a delimitação da região de influência de uma capital regional, previstos no Inciso 

V do caput desse artigo considerarão os bens e os serviços fornecidos pela cidade à região, 

abrangendo produtos industriais, educação, saúde, serviços bancários, comércio, empregos, 

dentre outros, adotados pelo IBGE” (BRASIL, 2015). Do mesmo modo, o § 2º inserido no 

Art. 3º do EM (2018) rege que “a criação de uma região metropolitana, de aglomeração 

urbana ou de microrregião deve ser precedida de estudos técnicos e audiências públicas que 

envolvam todos os Municípios pertencentes à unidade territorial” (BRASIL, 2018).  
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4.3 A concepção da cidade de Palmas-TO enquanto Metrópole conforme Estatuto da 

Metrópole (2015, 2018) e REGIC/IBGE (2008) 

  

 De acordo Estatuto da Metrópole (2015), Art. 2º, inciso V, uma cidade para se 

constituir enquanto metrópole deve possuir os seguintes constitutivos, os quais delineiam o 

seu conceito:  

[...] espaço urbano com continuidade territorial que, em razão de sua população e 

relevância política e socioeconômica, tem influência nacional ou sobre uma região 

que configure, no mínimo, a área de influência de uma capital regional, conforme os 

critérios adotados pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – 

REGIC/IBGE (BRASIL, 2015). 

 

Quando se buscam os critérios adotados nos estudos sobre as Regiões de Influências 

das Cidades 2007 – REGIC/IBGE (2008), verifica-se que Palmas recebeu o papel de Capital 

Regional B, desempenhando nível de centralidade muito forte, já que é responsável pela 

gestão política, o comércio e a de prestação de serviços:  

Capital regional – integram este nível 70 centros que, como as metrópoles, também 

se relacionam com o estrato superior da rede urbana. Com capacidade de gestão no 

nível imediatamente inferior ao das metrópoles, têm área de influência de âmbito 

regional, sendo referidas como destino, para um conjunto de atividades, por grande 

número de municípios. Como o anterior, este nível também tem três subdivisões. O 

primeiro grupo inclui as capitais estaduais não classificadas no nível metropolitano e 

Campinas. O segundo e o terceiro, além da diferenciação de porte, têm padrão de 

localização regionalizado, com o segundo mais presente no Centro-Sul, e o terceiro 

nas demais regiões do País. Os grupos das Capitais regionais são os seguintes:  

a. Capital regional A – constituído por 11 cidades, com medianas de 955 mil 

habitantes e 487 relacionamentos
12

;  

b. Capital regional B – constituído por 20 cidades, com medianas de 435 mil 

habitantes e 406 relacionamentos; e 

c. Capital regional C – constituído por 39 cidades com medianas de 250 mil 

habitantes e 162 relacionamentos (REGIC/IBGE, 2008, p. 11). 

 

Isso significa que, no documento REGIC/IBGE (2008), Palmas não é uma 

metrópole. Além disso, conforme o REGIC/IBGE (2008, p. 11), uma “Capital regional B 

constituído por 20 cidades, com medianas de 435 mil habitantes e 406 relacionamentos”, 

adentra no caso de Palmas (Capital Regional B), que constitui uma Região Metropolitana 

composta por dezesseis municípios. No Art. 2º da Lei n. 13.089/2015 (BRASIL, 2015), 

considera-se para efeito de instituir o Estatuto da Metrópole no país:  

Art. 2º I – aglomeração urbana: unidade territorial urbana constituída pelo 

agrupamento de 2 (dois) ou mais Municípios limítrofes, caracterizada por 

complementaridade funcional e integração das dinâmicas geográficas, ambientais, 

políticas e socioeconômicas;  

II – função pública de interesse comum: política pública ou ação nela inserida cuja 

realização por parte de um Município, isoladamente, seja inviável ou cause impacto 

em Municípios limítrofes;  

                                                           
12 “O número de relacionamentos é calculado como o número de vezes em que, no questionário da pesquisa, o centro foi 

mencionado como destino” (REGIC/IBGE, 2008, p. 11). 
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III – gestão plena: condição de região metropolitana ou de aglomeração urbana [...]  

IV – governança interfederativa: compartilhamento de responsabilidades e ações 

entre entes da Federação em termos de organização, planejamento e execução de 

funções públicas de interesse comum;  

V - metrópole: espaço urbano com continuidade territorial que, em razão de sua 

população e relevância política e socioeconômica, tem influência nacional ou sobre 

uma região que configure, no mínimo, a área de influência de uma capital regional, 

conforme os critérios adotados pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística - IBGE;  

VI - plano de desenvolvimento urbano integrado: instrumento que estabelece, com 

base em processo permanente de planejamento, as diretrizes para o desenvolvimento 

urbano da região metropolitana ou da aglomeração urbana;  

VII - região metropolitana: aglomeração urbana que configure uma metrópole.  

Parágrafo único. Os critérios para a delimitação da região de influência de uma 

capital regional, previstos no inciso V do caput deste artigo considerarão os bens e 

serviços fornecidos pela cidade à região, abrangendo produtos industriais, educação, 

saúde, serviços bancários, comércio, empregos e outros itens pertinentes, e serão 

disponibilizados pelo IBGE na rede mundial de computadores. (BRASIL, 2015).  

 

Nota-se que, para receber status de metrópole, o espaço urbano deve ter influência 

nacional ou sobre uma região, isto é, no mínimo a área de influência de uma capital regional, 

conforme classificação da Região de Influência das Cidades, elaborado pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (REGIC/IBGE, 2008). Entre as possíveis explicações 

sobre a inserção de uma Capital Regional como metrópole na Lei n. 13.089/2015, está, 

justamente, por ter uma abrangência territorial mais parecida com a metrópole na rede urbana 

brasileira, pois, mesmo possuindo capacidade de gestão inferior ao das metrópoles, as 

Capitais Regionais têm área de influência de âmbito regional, sobretudo em regiões menos 

urbanizadas do país, a exemplo a Região Norte, com a cidade de Palmas (TO). Além disso, 

segundo a Lei n. 13.089/2015, só pode ser instituída uma Região Metropolitana que configure 

metrópole, isso significa que uma Capital Regional adentra tanto no conceito institucional de 

metrópole quanto de Região Metropolitana
13

. 

Em 2018, a Lei n. 13.683 fez alterações na Lei n. 13.089/2015. Conforme o Quadro 

19, ocorrerem dez alterações nos 25 artigos da Lei n. 13.089/2015. Observa-se, no Art. 2º, a 

permanência do conceito de metrópole já instituído pelo Estatuto da Metrópole de 2015, 

porém, apresenta as seguintes modificações que, inclusive, influencia no caso de Palmas:  

Art. 2° VI - plano de desenvolvimento urbano integrado: instrumento que 

estabelece, com base em processo permanente de planejamento, viabilização 

econômico-financeira e gestão, as diretrizes para o desenvolvimento territorial 

estratégico e os projetos estruturantes da região metropolitana e aglomeração 

urbana; 

                                                           
13

 Moura e Hoshino (2019) salientam que o Art. 2º busca não dar margem a dúvidas sobre os conceitos e 

comporta um relevante arcabouço conceitual. Vale ressaltar que a Região Metropolitana instituída mediante lei 

complementar estadual que não atenda ao requisito de ser uma metrópole será enquadrada como aglomeração 

urbana para efeito das políticas públicas a cargo da União.  
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 VII - região metropolitana: unidade regional instituída pelos Estados, mediante lei 

complementar, constituída por agrupamento de Municípios limítrofes para integrar a 

organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum;  

VIII - área metropolitana: representação da expansão contínua da malha urbana da 

metrópole, conurbada pela integração dos sistemas viários, abrangendo, 

especialmente, áreas habitacionais, de serviços e industriais com a presença de 

deslocamentos pendulares no território;  

IX - governança interfederativa das funções públicas de interesse comum: 

compartilhamento de responsabilidades e ações entre entes da Federação em termos 

de organização, planejamento e execução de funções públicas de interesse comum, 

mediante a execução de um sistema integrado e articulado de planejamento, de 

projetos, de estruturação financeira, de implantação, de operação e de gestão.  

Parágrafo único. Cabe ao colegiado da microrregião decidir sobre a adoção do 

Plano de Desenvolvimento Urbano ou quaisquer matérias de impacto. (NR). 

(BRASIL, 2018). 

 

Ao comparar a Lei n. 13.683/2018 com a Lei n. 13.089/2015, anteriormente 

analisada, os conceitos de Região Metropolitana, Área Metropolitana e Governança 

Interfederativa tiveram alterações. Região Metropolitana passou a ser entendida de forma 

ampliada em 2018, visto que se configura em uma unidade regional instituída pelos estados por 

lei complementar e é um agrupamento de municípios limítrofes (BRASIL, 2018) e não mais 

considerando uma aglomeração urbana que seja uma metrópole (BRASIL, 2015). Isso 

significa que Palmas, ao instituir a sua Região Metropolitana por meio da Lei Complementar 

n. 90/2013, enquadra-se no que é previsto pelas Leis n. 13.089/2015 e n. 13.683/2018, 

reafirmando sua metropolização por considerar toda Capital Regional do país uma metrópole, 

além de também reafirmar que Palmas constitui-se como uma Região Metropolitana. 

Hoshino e Moura (2019) corroboram sobre a implementação do Estatuto da 

Metrópole (Lei n. 13.089/2015) e suas normas, entendidas como “dispositivos escalares” ou 

“política da escala”, cuja lei é um instrumento de reconfiguração político-jurídica no sentido 

da governança interfederativa da política urbana do país. Conforme destacam Hoshino e 

Moura (2019, p. 375), sobre o termo metrópole no Estatuto e a inserção de que uma Capital 

Regional exerce função de metrópole, “essa exigência [de pertencer à classificação de Capital 

Regional] poderia ser restrita”, mas “está adequada à grande diversidade da rede urbana 

brasileira, na qual, em determinadas regiões de menor densidade de ocupação, centros 

regionais detêm efetivamente a condição de metrópoles”. Nesse sentido, a classificação de 

Capital Regional do REGIC/IBGE (2008) é um critério técnico para formatação das unidades 

territoriais no país utilizado pelo Estatuto das Metrópoles. 

Observa-se também, no Art. 2º (BRASIL, 2018), o acréscimo do conceito de Área 

Metropolitana, que contém, em sua definição, quais elementos de conexão/influência da 

principal cidade com os demais municípios que formam a região (na Lei n. 13.089/2015, esses 
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elementos estavam instituídos no Parágrafo Único do Art. 2°)
14

, já que considera a 

representação da malha urbana da metrópole conurbada pela integração dos sistemas viários, 

abrangendo, especialmente, áreas habitacionais, de serviços e industriais com a presença de 

deslocamentos pendulares no território. Nesse sentido, o conceito de área metropolitana da 

Lei n. 13.683/2018 considera o deslocamento da população e não somente critérios técnicos e 

econômicos como eram anteriormente na Lei n. 13.089/2015. 

O Art. 3° da Lei n. 13.089/2015 estabelece um desafio operacional no cumprimento 

do Estatuto da Metrópole, por inserir a elaboração de uma composição de pauta comum dos 

municípios que fazem parte da Região Metropolitana, em torno da qual se construirá a 

governança interfederativa: 

Art. 3° Os Estados, mediante lei complementar, poderão instituir regiões 

metropolitanas e aglomerações urbanas, constituídas por agrupamento de 

Municípios limítrofes, para integrar a organização, o planejamento e a execução de 

funções públicas de interesse comum.  

Parágrafo único. Estado e Municípios inclusos em região metropolitana ou em 

aglomeração urbana formalizada e delimitada na forma do caput deste artigo 

deverão promover a governança interfederativa, sem prejuízo de outras 

determinações desta Lei. (BRASIL, 2015). 

 

Na Lei n. 13.683/2018, houve o seguinte acréscimo no Art. 3°:  

§ 1º O Estado e os Municípios inclusos em região metropolitana ou em aglomeração 

urbana formalizada e delimitada na forma do caput deste artigo deverão promover a 

governança interfederativa, sem prejuízo de outras determinações desta Lei.  

§ 2º A criação de uma região metropolitana, de aglomeração urbana ou de 

microrregião deve ser precedida de estudos técnicos e audiências públicas que 

envolvam todos os Municípios pertencentes à unidade territorial. (NR). (BRASIL, 

2018). 

 

Nota-se que, além da ênfase à governança interfederativa no Parágrafo Único e no 

primeiro inciso, o segundo inciso refere-se à criação de uma Região Metropolitana, abordando 

sobre estudos técnicos e audiências públicas que envolvem todos os municípios que compõem 

esse território metropolitano. 

Portanto, a cidade de Palmas, recebe status de metrópole no Estatuto da Metrópole 

(Lei n. 13.089/2015) e isso é reafirmado pelas alterações feitas pela Lei n. 13.683/2018, 

sobretudo ao que se refere ao arcabouço conceitual. Diante disso, verifica-se, além das 

conexões internas (entre municípios próximos a Palmas), que há as conexões externas ao 

                                                           
14

 Segundo Salene e Carriço (2018, p. 37), “no parágrafo único [do artigo 2° da Lei n. 13.089/2015] se especifica 

que serão considerados os bens e serviços fornecidos pela cidade à região, abrangendo os produtos industriais, 

educação, saúde, serviços bancários, comércio, empregos entre outros campos que possam ser importantes para a 

região. Neste sentido, observa-se que a região metropolitana nada mais é do que uma metrópole, assim 

considerada em termos técnicos geográficos e econômicos pelo IBGE, empregada pela lei complementar do 

Estado ou de mais de um Estado, para formalizar a reunião entre municípios limítrofes em uma entidade 

autárquica”. 
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Estado do Tocantins, das quais se destaca a rede urbana de Goiânia, visto que se relaciona 

diretamente com Palmas. 

 Assim, na expectativa de visualizar o conceito de área metropolitana inserido no Art. 

2º, inciso VII do EM (2018), o qual a caracteriza como “representação da expansão contínua 

da malha urbana da metrópole, conurbada pela integração dos sistemas viários, abrangendo, 

especialmente, áreas habitacionais, de serviços e industriais com a presença de deslocamentos 

pendulares no território” (BRASIL, 2018), foi edificado um estudo na Secretaria de Saúde do 

Estado do Tocantins – SESAU/TO sobre os serviços de atendimentos hospitalares na RMP, a 

fim de apresentar os fluxos de integração nos sistemas viários, apresentado a seguir. 

 

4.4 Dos fluxos de interações entre os municípios a partir dos atendimentos hospitalares 

(internações) da rede pública na RMP  

 

 Vale relembrar que uma das formas de avaliar o crescimento e a expansão de uma 

Região Metropolitana refere-se aos fluxos, principalmente de pessoas que, por razões 

diversas, extrapolam os limites dos municípios de sua região de origem, provocando 

interações em diferentes escalas. 

De acordo pesquisa realizada na SESAU/TO, visando à melhor logística nos 

atendimentos hospitalares no Estado, foi organizada uma divisão administrativa, conforme 

mostra a Figura 20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   230 

 

 

Figura 20 – Divisão administrativa do Estado do Tocantins para atendimentos hospitalares 

 

Fonte: SESAU-TO (2018). 
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A partir da divisão administrava apresentada na Figura 20, foram criadas oito regiões 

de atendimentos hospitalares para todo Estado, conforme Figura 21. 

 

Figura 21 – Divisão da SESAU (2018) das regiões de saúde para atendimentos hospitalares 

 

Fonte: SESAU (2018). 
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Valendo-se dessa divisão da SESAU-TO, buscou-se estudar os atendimentos 

hospitalares (internações) na RMP desde 2012 até 2018. Foram identificados os municípios 

que pertenciam à Região conforme relacionados na Lei Complementar n. 90/2013, que criou a 

RMP.  

Os atendimentos hospitalares na RMP são feitos em três zonas: Amor Perfeito, 

Cantão e Capim Dourado. Conforme logística estabelecida pela Secretaria de Saúde, os 

municípios de Brejinho de Nazaré, Ipueiras, Fátima, Monte do Carmo, Oliveira de Fátima, 

Porto Nacional e Silvanópolis integram a Zona Amor Perfeito; enquanto a Zona Capim 

Dourado compõe-se dos municípios Aparecida do Rio Negro, Lajeado, Miracema do TO, 

Miranorte, Palmas e Tocantínia; já da Zona Cantão fazem parte os municípios de Barrolândia, 

Paraíso do TO e Pugmil.  

Para verificar os fluxos de atendimentos de internações hospitalares, inicialmente, 

coletaram-se, no departamento de processamento de informações da SESAU, dados referentes 

ao período no qual se iniciaram as discussões do Projeto Lei que instituiu a RMP e término da 

Tese. Esses dados foram tabulados e reagrupados a fim de obter uma visão macro do fluxo 

necessário para os atendimentos hospitalares dos municípios que integram a RMP. 

A RMP compõe-se de três hospitais regionais (HRs) e um hospital geral: Hospital 

Regional de Paraíso, situado na Zona Cantão; Hospital Regional de Porto Nacional, 

localizado na Zona Amor Perfeito; Hospital Regional de Miracema e Hospital Geral de 

Palmas (HGP), ambos situados na Zona Capim Dourado. A partir dessa divisão, é necessário 

lembrar que os atendimentos passam a ser de forma escalar, quando os casos urgentes 

recebidos nos hospitais regionais são encaminhados diretamente à metrópole, Palmas. 

Os números apresentados na Tabela 41 compõem os fluxos de atendimento 

hospitalares nos períodos de outubro de 2012 a setembro de 2018. Cada divisão no quadro 

apresenta o número de atendimento em cada polo hospitalar, vindos dos municípios da RMP. 

 

Tabela 41 – Fluxos de atendimentos hospitalares no HRs e no HGP 

 
HR Miracema HR Paraíso HR Porto Nacional HGP 

17006 Capim Dourado 14319 464 1272 38954 

Aparecida do Rio Negro 36 7 12 806 

Lajeado 464 7 29 415 

Miracema do Tocantins 7741 65 37 1687 

Miranorte 2181 13 18 1146 

Palmas 803 369 1170 34386 

Tocantínia 3094 3 6 514 
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17007 Cantão 156 11564 69 3552 

Barrolândia 78 609 5 531 

Paraíso do Tocantins 70 10463 54 2868 

Pugmil 8 492 10 153 

17008 Amor Perfeito 43 96 17011 5225 

Brejinho de Nazaré - 4 820 296 

Fátima 1 9 500 191 

Ipueiras 2 - 328 96 

Monte do Carmo 4 3 937 326 

Oliveira de Fátima 7 17 208 61 

Porto Nacional 28 62 13454 3993 

Silvanópolis 1 1 764 262 

Fonte: organizado pela autora a partir de dados da SESAU (2018).  

 

Para melhor representar esses dados, construiu-se a figura em forma de diagrama, 

que corresponde aos fluxos de interações descritos na Tabela 41. Cada seta indica a direção e 

representa o deslocamento dos pacientes para os polos hospitalares correspondentes, ou seja, 

para cada HR ou para o HGP. 

 

Figura 22 – Fluxo das pessoas atendidas nos polos de atendimentos hospitalares 

 

Fonte: elaborada pela autora a partir de dados da SESAU (2018).  



   234 

 

 

 Ao analisar a Figura 22 juntamente com a Tabela 41, identifica-se que há um grande 

fluxo de pessoas provenientes de todos os municípios integrantes da RMP, configurando uma 

interação que propicia e caracteriza a Região Metropolitana de Palmas. 

 Ainda para melhor visualização, apresenta-se o Gráfico 3, que mostra o número de 

atendimentos por polo hospitalar realizados em todos os polos durante os seis anos analisados. 

 

Gráfico 3 - Número total de atendimentos realizados em todos os polos durante os seis anos 

analisados 

 

Fonte: organizado pela autora a partir de dados da SESAU-TO (2018).  

  

Conforme dados levantados, constatou-se que, somente no HGP ou na Metrópole 

Palmas, foram realizados 47.731 atendimentos hospitalares durante os seis anos e três meses, 

representando um percentual de 51,3% de todos os atendimentos da RMP. Enquanto o 

Hospital Regional de Porto Nacional atendeu apenas 18.352, ou melhor, 19,8%; o de 

Miracema 14.518, ou 15,7%; e o de Paraíso 12.124, ou 13,1% dos atendimentos da RMP. 

 

4.5 Dos critérios estipulados e dos resultados finais da análise do caráter da RMP 

 

Após finalizar as análises realizadas de acordo com todos os critérios e os parâmetros 

estipulados para constatação do caráter da RMP, foram contemplados com as avaliações, 

conforme Quadro 21. 
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Quadro 21 – Dos resultados da análise do caráter da RMP 

Nº Critérios Parâmetros Avaliações 

1 Caracterização dos 

aspectos 

socioeconômicos, 

ambientais, políticos 

e urbanos dos 

municípios 

Comprovação dos fatos 

metropolitanos e da RM a partir da 

apresentação de um parecer técnico 

 

Parecer técnico: considerando o baixo número populacional apresentado pela maioria dos municípios 

designados para RMP; pela falta de perspectiva de crescimento dos municípios que a compõem; pela 

ausência de aglomerados urbanos no entorno de Palmas; enfim, pela ausência do fato metropolitano na 

RMP, é que se verifica a necessidade de análise de outros critérios, ora indicados na sessão anterior, para 

se confirmar a veracidade quanto à inexistência de uma Região Metropolitana em Palmas. 

2 Continuidade física 

do fenômeno urbano 

ou aglomeração 

urbana 

Com mais de dois municípios 

contíguos 

Foi constatado, nas taxas de crescimento dos municípios da RMP, um pequeno crescimento populacional 

da periferia e um percentual mais elevado da cidade polo. Logo, ainda não ocorre o processo de 

polarização em Palmas, principalmente quando diz respeito à integração física de dois ou mais municípios 

limítrofes, uma vez constatada apenas a presença de um município, que se inicia o processo entre todos os 

municípios selecionados para integrar a RMP. 

 

 

 

3 

 

 

 

 

Populacional e 

demográfico 

 

Quantidade de hab. cidade central: 

acima de 400.000 hab. 

Palmas, enquanto cidade central da RMP, apresenta, conforme censo de 2010, apenas 228.332 habitantes, 

logo não atinge a quantidade prevista para o quesito. 

Densidade populacional – cidade 

central: (> 200 hab./km²) 

Palmas apresenta em sua extensão total apenas 102,90 habitantes por km², portanto, abaixo do indicado 

para RM. 

Municípios vizinhos: possuir 

densidade demográfica de, no 

mínimo, 50 habitantes por km
2
 

Paraíso apresenta a maior taxa, de 35,03 hab./km², e os demais se encontram entre as taxas de 12,24 

hab./km a 1,86 hab./km, então não atingem a faixa mínima estabelecida. 

Percentual de crescimento dos 

municípios (> que da cidade 

central)  

Nenhum dos municípios atinge a taxa de crescimento da cidade central, que é de 5,21%, uma vez que a 

maior taxa de crescimento é de 3,46, do município de Ipueiras. Há duas cidades que apresentam taxas de 

crescimento negativo, de acordo Censo de IBGE (2010), que são Fátima, com -0,11%, e Miracema do 

Tocantins, com -1,66. Portanto, os municípios indicados para a RMP não se adéquam a esse quesito. 

De acordo com análise do critério populacional e demográfico, a Região Metropolitana de Palmas também 

não se encontra de acordo com os patamares estabelecidos para análise, indicando, portanto, que ainda, na 

prática, não se faz jus ao título de uma RM, apenas juridicamente, haja vista a permissão da Constituição 

Federal de 1988. 

4 Fluxos de 

mobilidade pendular 

da população 

Deslocamento diário para trabalho, 

escola (> 10% da população do 

município se desloque diariamente 

para o município que contém a 

cidade central ou outros municípios 

da área) 

Até o presente momento, o que se notou foi uma baixa interação entre Palmas e os municípios, haja vista 

os números apresentados tanto nos fluxos pendulares dos alunos como nos dos trabalhadores e entre os 

próprios municípios ainda em números bem menores. 

Entre todos os municípios, o de Porto Nacional, incluindo o seu distrito de Luzimangues, foi o que 

apresentou maior população, pois conta, de acordo com censo IBGE (2010), com 49.146 habitantes. 

Assim, calculando 10% sobre esse valor, deveria contar com 4.914 habitantes realizando esse fluxo diário, 

mas apresentou apenas 220 pessoas, muito abaixo da média. E, quando se observa que os demais 

municípios apresentam um fluxo menor ainda, conforme Tabela 41, Paraíso conta com 44.417 habitantes, 

Miracema 20.684, comprovou-se que esse critério também não foi atendido na avaliação do caráter da 

RMP. 
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5 Legal Avaliação da cidade sede enquanto 

metrópole e ou Capital Regional, 

observando a estruturação da rede 

urbana do Estado e os níveis de 

influência (local, regional e 

nacional) 

A cidade de Palmas recebe status de metrópole no Estatuto da Metrópole (Lei n. 13.089/2015) e isso é 

reafirmado pelas alterações feitas pela Lei n. 13.683/2018, sobretudo ao que se refere ao arcabouço 

conceitual. Diante disso, verifica-se que, além das conexões internas (entre municípios próximos a 

Palmas), há as conexões externas ao estado do Tocantins, dos quais se destaca a rede urbana de Goiânia, 

visto que se relaciona diretamente com Palmas. Essas conexões são observadas nos estudos realizados 

sobre as Regiões de Influências das Cidades adotada pelo REGIC/IBGE (2008). 

Fonte: elaborado pela autora (2019).
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A tese objetivou analisar a dinâmica do processo de institucionalização e efetivação 

da RMP, seu verdadeiro caráter metropolitano e sua existência. Enquanto caminhos a serem 

seguidos, foram selecionados os seguintes objetivos específicos: 1) avaliar o processo de 

institucionalização e efetivação da RMP-TO; 2) estabelecer critérios e parâmetros de 

avaliação a partir de outras referências para análise do caráter e da existência da RMP; 3) 

realizar a caracterização socioeconômica e aplicar os critérios estabelecidos em todos os 

municípios que integram a RMP, avaliando seu caráter, sua configuração e sua existência; e 

4) analisar os conceitos estabelecidos no EM de 2015, os revisados pelo Governo Federal em 

2018 apresentando os níveis influência regional da capital, Palmas, enquanto centro 

polarizador da rede urbana do Estado, conforme classificação adotada pelo REGIC/IBGE 

(2008), a fim de avaliar a configuração legal da metrópole Palmas e da RMP-TO.  

Tendo em vista cada objetivo específico elaborado, foi estabelecida uma pergunta 

enquanto norte para o direcionamento e desenvolvimento de cada capítulo e do trabalho em 

geral, as quais estão sendo utilizadas também para tecer as considerações finais. Elas foram 

pensadas enquanto questões-problema, as quais foram respondidas em cada capítulo de 

acordo com cada objetivo. Para o Capítulo I, foi feita a seguinte pergunta: como e de que 

forma foi instituída e efetivada a RMP? Para o Capítulo II, perguntou-se: tendo como 

referência outros critérios estabelecidos IBGE, quando cabia instituir as Regiões 

Metropolitanas no Brasil, a tradução dos conceitos estabelecidos pelo EM (2015, 2018), os 

utilizados para instituição das Regiões Metropolitanas de Goiânia (RMG), Belo Horizonte 

(RMBH) e São Paulo (RMSP), entre outros estabelecidos por autores e especialmente por 

Cunha (2017) e por Roca (2003) para análise da RMG, quais critérios poderiam ser 

selecionados para identificação do caráter da RMP? No III, questionou-se: ao realizar a 

caracterização de cada município da RMP e aplicar os critérios e avaliar os parâmetros 

preestabelecidos na RMP, qual é o verdadeiro caráter da RMP, existe realmente uma região 

metropolitana em Palmas-TO? Por fim para o IV, foi feito o seguinte questionamento: ao 

analisar os conceitos estabelecidos no EM de 2015, os revisados pelo Governo Federal em 

2018 e os níveis influência regional da capital, Palmas, enquanto centro polarizador da rede 

urbana do Estado, conforme classificação adotada pelo REGIC/IBGE (2008), legalmente 

existe uma Região Metropolitana em Palmas-TO? 

Sobre os trâmites do processo na Assembleia do Tocantins (Capítulo I), de acordo 

com o Regimento Interno da Casa, os projetos de lei devem ser votados em dois turnos, ou 
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seja, em duas sessões, uma para análise e discussão dos autos e outra para votação. A sessão 

para análise e discussão do Projeto de Lei que criou a RMP foi realizada no dia 27/12/2013, 

no turno da manhã, e a de votação no período da tarde. 

Ainda em relação ao trâmite do processo na Assembleia solicitando aprovação da 

RMP, embora tenha havido alguns contratempos, principalmente em relação à criação da 

comissão para discussão, análise e parecer, bem como ao fato de o presidente evocar o 

processo e trocar as autorias e a votação, em regime de urgência, identifica-se que as normas 

de ordenamento jurídico urbanístico – que remontam do Direito Romano – ainda não são 

exercitadas, especialmente quando se trata da organização territorial do espaço urbano nos 

estados (ALVES, 2016). 

Alves (2016) justifica que a CF de 1988, com a disposição conferida no § 3º de seu 

Art. 25, estabeleceu uma nova e expressiva dimensão de nosso federalismo de integração. 

Com isso, as Regiões Metropolitanas passaram a ter um novo estatuto jurídico-constitucional, 

muito diferente do tratamento tradicional, quanto à caracterização e à distribuição de 

competências entre o Estado e os municípios integrantes das regiões estabelecidas mediante 

lei complementar. 

Referente às discussões políticas sobre a criação da RMP, o que se viu foi apenas um 

interesse em discutir os artigos da Lei Complementar e de aprovar o Projeto de Lei 

Complementar. Não foram constatadas preocupações nas discussões, argumentações ou 

mesmo questionamentos quanto ao conceito jurídico de uma Região Metropolitana a que 

pretendiam implantar, muito menos foram abordadas as direções estruturais e funcionais. No 

trato da direção estrutural, seriam as condições básicas e necessárias que determinam ou 

definem a existência de uma Região Metropolitana, assim como na direção funcional não 

empreenderam esforços para idealizar como na prática deveria ser essa Região Metropolitana 

e sobre as questões funcionais no que diz respeito às formas de gestão. 

Enfim, não atentaram que, para se instituir a Região, não basta apenas aprová-la, que 

há outros fatos que devem ser observados, com relação à sua forma, função, estrutura e 

processo, principalmente no trato de sua evolução histórica, socioeconômica e política em um 

contexto de espacialização de uma região. Também não houve preocupações com os critérios 

que deveriam ser analisados na institucionalização de uma Região Metropolitana, a fim de 

verificar seu caráter e sua real existência.  

De acordo com as respostas obtidas na primeira e segunda pergunta da entrevista, 

verifica-se que o processo de metropolização de Palmas ocorreu por meio da apresentação de 
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um Projeto de Lei, o qual teve sua aprovação pela Assembleia Legislativa e pelo Governo do 

Estado do Tocantins, conforme determina a Constituição Federal.  

Sobre os critérios para se criar a RMP, diante das respostas obtidas na entrevista, 

verificou-se a falta de entendimento desses critérios, principalmente na seleção dos 

municípios, uma vez que muitos descrevem sobre a necessidade de estudos para comprovação 

da existência ou não dos referidos critérios, enquanto que, para alguns, esses critérios estão 

visíveis na procura da população pelos serviços oferecidos em Palmas. Mais uma vez se nota 

a não realização dos estudos, embora não fique comprovada.  

Também numa perspectiva analítico-dialética, quando são analisadas as ações 

políticas edificadas em um território e especialmente as vivenciadas em Palmas Tocantins, é 

possível recordar os conceitos de Brito (2002, p. 12) sobre o território, quando afirma que é 

uma fração do espaço no qual “determinados agentes sociais se relacionam com o intuito de 

reproduzi-lo segundo seus próprios interesses (condição que manifesta o uso do território), 

mediante consensos estabelecidos tácita e/ou formalmente”.   

Sobre a definição de critérios (Capítulo II), de acordo Diretor Adjunto de Estudos e 

Políticas Regionais Urbanas e Ambientais do (IPEA), Miguel Matteo (2011), a falta de 

definição do que seja o processo de metropolização, bem como de critérios para criação das 

Regiões Metropolitanas traz prejuízos principalmente para elaboração de políticas públicas, 

atendimento dos problemas comuns, como lixo, transporte, construção de hospitais de alta 

complexidade, entre outros.  

Muito se comenta sobre a ausência de critérios/parâmetros e ou instrumentos para 

análise de uma Região Metropolitana e de seu fato metropolitano, especialmente, que 

respondam pela sua configuração socioespacial e seu verdadeiro caráter metropolitano, enfim 

sobre a sua real existência. No sentido de minimizar os problemas em relação ao processo de 

metropolização no território brasileiro, o Governo Federal propôs expressivas modificações 

na legislação a partir da publicação da Lei n. 13.683, de 19 de junho de 2018, a qual propõe 

alterações nas Leis n. 13.089, de 12 de janeiro de 2015 (Estatuto da Metrópole), e n. 12.587, 

de 3 de janeiro de 2012, que institui as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana. 

Entre os critérios na delimitação de Regiões Metropolitanas, são citados, com maior 

frequência nas constituições estaduais: os indicadores demográficos (volume e ritmo de 

crescimento populacional e densidade demográfica); a necessidade de organização, 

planejamento e execução das funções públicas de interesse comum; e as atividades 

econômicas regionais e seu grau de integração. 
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Tendo como referência outros critérios já adotados pelo IBGE, os conceitos 

apresentados pelo Estatuto da Metrópole (2015, 2018) e os das regiões metropolitanas como 

São Paulo, Belo Horizonte e Goiânia, os estudos de diferentes pesquisadores, como Cunha 

(2017), Roca (2005), e instituições, como Instituto de Pesquisas Aplicadas (IPEA), Instituto 

Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (IPARDES) e Observatório das 

Metrópoles, é que se propôs discutir e estabelecer os critérios para análise do caráter da RMP. 

Assim, a partir dos referenciais estudados, foram identificados cinco fatores que 

geraram também cinco critérios para análise do caráter metropolitano da RMP. Enquanto 

parâmetros para estudo, utilizaram-se o EM (2015, 2018), REGIC/IBGE (2008) e os estudos 

de Roca (2003) e Cunha (2017): técnicos e socioeconômicos, morfológicos, demográficos, 

estruturais e ou funcionais e legal, os quais geraram cinco critérios.  

1 – Técnicos e socioeconômicos, que têm como critério realizar a caracterização dos 

aspectos socioeconômicos, ambientais, políticos e urbanos dos municípios, tendo em vista a 

comprovação dos fatos metropolitanos e da RM a partir da apresentação de um parecer 

técnico. 

2 – Morfológicos, a partir desse fator, foi indicado como critério continuidade física 

do fenômeno urbano ou aglomeração urbana, que apresenta como objetivo identificar a 

continuidade física do fenômeno urbano ou aglomeração urbana com mais de dois municípios 

contíguos. 

3 – Demográficos, para esse fator, foi criado o critério populacional e demográfico, 

sobre os quais devem ser verificados os parâmetros de análise: quantidade de hab. – cidade 

central: acima de 400.000 hab.; densidade populacional – cidade central: (> 200 hab./km²); 

municípios vizinhos: possuir densidade demográfica de, no mínimo, 50 habitantes por km
2
 e 

percentual de crescimento dos municípios (> que da cidade central); 

4 – Estruturais e ou funcionais, dos quais foi estabelecido o critério fluxos de 

mobilidade pendular da população, cujo parâmetro foi estabelecido em comprovar o 

deslocamento diário para trabalho, escola e ou saúde (> 10% da população do município se 

desloque diariamente para o município que contém a cidade central ou outros municípios da 

área). 

5 – Legal, para esse fator foi indicado como critério realizar uma avaliação da cidade 

sede enquanto metrópole e ou Capital Regional, observando os níveis de influência (local, 

regional e nacional); enquanto parâmetro de análise, faz-se necessária a comprovação da 

existência de uma metrópole de acordo níveis influência descritos no conceito de metrópole 

estabelecido no EM (2015, 2018) e na classificação adotada pelo REGIC/IBGE (2008).   
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Assim, inicialmente foi feita a caracterização de todos os municípios que integram a 

RMP e posteriormente aplicados todos os critérios para avaliar seu caráter metropolitano, a 

configuração e a existência da Região Metropolitana em Palmas. 

Com a aplicação dos critérios na RMP (Capítulo IV), chegou-se às conclusões 

expostas a seguir. 

Critério 1) Parecer técnico: considerando o baixo número populacional apresentado 

pela maioria dos municípios designados para RMP; pela falta de perspectiva de crescimento 

dos municípios que a compõem; pela ausência de aglomerados urbanos no entorno de Palmas; 

enfim, da ausência do fato metropolitano na RMP, é que se verifica a necessidade de análise 

de outros critérios para se confirmar a veracidade quanto à inexistência de uma Região 

Metropolitana em Palmas. 

Critério 2) Foi constatado nas taxas de crescimento dos municípios da RMP um 

pequeno crescimento populacional da periferia e um percentual mais elevado na cidade polo, 

demonstrando que ainda não ocorre o processo de polarização em Palmas, principalmente 

quando diz respeito à integração física de dois ou mais municípios limítrofes, uma vez 

verificada apenas a presença de um município em que se inicia o processo entre todos os 

municípios selecionados para integrar a RMP. 

Critério 3) Identificou-se que a cidade de Palmas, enquanto cidade central da RMP, 

apresenta, conforme Censo de 2010, apenas 228.332 habitantes, logo não atinge a quantidade 

prevista para o quesito. Também Palmas apresenta, em sua extensão total, apenas 102,90 

habitantes por km², portanto, abaixo do indicado para RM. Ainda que Paraíso apresente a 

maior taxa, de 35,03 hab./km², e os demais se encontram entre as taxas de 12,24 hab./km a 

1,86 hab./km, os municípios não atingem a faixa mínima estabelecida. Além disso, verificou-

se que nenhum dos municípios atinge a taxa de crescimento da cidade central, que é de 

5,21%, uma vez que a maior taxa é de 3,46, do município de Ipueiras, e há duas cidades que 

apresentam taxas de crescimento negativo, de acordo Censo de IBGE (2010): Fátima, com      

-0,11% e Miracema do Tocantins com -1,66. Portanto, os municípios indicados para a RMP 

não se adéquam a esse quesito. De acordo com análise do critério populacional e 

demográfico, a Região Metropolitana de Palmas também não se encontra de acordo com os 

patamares estabelecidos para análise, indicando, portanto, que ainda na prática não se faz jus 

ao título de uma RM, apenas juridicamente, haja vista a permissão da Constituição Federal de 

1988. 

Critério 4) Até o presente momento, notou-se uma baixa interação entre Palmas e os 

municípios, haja vista os números apresentados tanto nos fluxos pendulares dos alunos como 
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dos trabalhadores e entre os próprios municípios ainda em números bem menores. Entre todos 

os municípios, o de Porto Nacional, incluindo o seu distrito de Luzimangues, foi o que 

apresentou maior população, pois conta, de acordo com censo IBGE (2010), com 49.146 

habitantes. Assim, calculando 10% sobre esse valor, deveria contar com 4.914 habitantes 

realizando esse fluxo diário, mas apresentou apenas 220 pessoas, muito abaixo da média. E 

quando se observa que os demais municípios apresentam um fluxo menor ainda, Paraíso conta 

com 44.417 habitantes, Miracema 20.684, comprovou-se que esse critério também não foi 

atendido na avaliação do caráter da RMP. 

Critério 5) A cidade de Palmas recebe status de metrópole no Estatuto da Metrópole 

(Lei n. 13.089/2015) e isso é reafirmado pelas alterações feitas pela Lei n. 13.683/2018, 

sobretudo ao que se refere ao arcabouço conceitual. Diante disso, verifica-se que, além das 

conexões internas (entre municípios próximos a Palmas), há as conexões externas ao Estado 

do Tocantins, das quais se destaca a rede urbana de Goiânia, visto que se relaciona 

diretamente com Palmas. Essas conexões são observadas nos estudos realizados sobre as 

Regiões de Influências das Cidades adotada pelo REGIC/IBGE (2008). 

A tese partiu do princípio de que a RMP foi instituída (criada) legalmente, pois a 

Constituição Federal de 1988 faculta, em seu Art. 25, § 3º: “a instituição de Regiões 

Metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, para integrar a organização, o 

planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum” (BRASIL, 1988). 

Contudo, ao analisar a RMP a partir de critérios estabelecidos e por meio das diretrizes e dos 

conceitos estabelecidos no EM de 2015 e em suas alterações de 2018 e nos estudos das 

Regiões de Influências das Cidades – REGIC/IBGE, confirma-se a presença de uma 

metrópole em Palmas e de uma Região Metropolitana em Palmas -TO.  

No que se refere à hipótese adotada, em que se admite que a RMP foi instituída de 

forma legal e que, analisada por meio de critérios estabelecidos pela autora, tendo como 

referência os já adotados pelo IBGE, pelas principais Regiões Metropolitanas brasileiras, por 

alguns autores e por meio do critério legal, das diretrizes estabelecidas nos conceitos de 

metrópole advindas do EM (2015 e 2018), evidencia-se a presença de uma metrópole 

institucional e uma vivida em Palmas- TO.  

 Dessa forma, os resultados obtidos não comprovam totalmente a tese e a hipótese 

inicialmente elaborada, visto que os resultados indicaram duas situações distintas. Na 

primeira, a RMP foi analisada a partir dos critérios: 1) técnicos e socioeconômicos; 2) 

morfológicos, 3) demográficos e 4) estruturais e ou formais. Tendo em vista os parâmetros 

estabelecidos e aplicados em todos os municípios, verificou-se que ainda não existe uma 
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Região Metropolitana em Palmas, Tocantins, visto que não se identificou uma configuração 

metropolitana e não apresentou um caráter metropolitano. Constatou-se assim que, apesar de 

não existir, é a Região Metropolitana vivida em Palmas, Tocantins, até o presente momento. 

Porém, quando analisada a partir do critério legal, o qual se pautou nos conceitos 

estabelecidos no EM 2015 (Lei n. 13.089/2015), nas alterações apresentadas na Lei n. 

13.683/2018, que indicou como critério de avaliação a realização de uma análise da cidade de 

Palmas enquanto metrópole e ou Capital Regional como centro polarizador da rede urbana do 

Estado, observando os níveis de influência regional e nacional, cuja classificação foi adotada 

pelos estudos realizados pelo REGIC/IBGE (2008), Palmas, capital do Tocantins, concebe a 

denominação de metrópole. Vale justificar que essa concepção de metrópole foi assegurada 

pelo Estatuto da Metrópole (2015) e especialmente em suas modificações em 2018 ao se 

analisar os conceitos estabelecidos. Constatou-se a presença de conexões a partir da rede 

urbana que se formou entre os municípios integrantes da RMP e Palmas e também com 

Palmas e a rede urbana de Goiânia. Isso se comprovou diante dos estudos realizados sobre as 

Regiões de Influências das Cidades adotada pelo REGIC/IBGE (2008), indicando que 

institucionalmente, diante dos estudos conceituais realizados no EM (2015, 2018), a RMP 

apresenta o status de metrópole. 
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