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RESUMO
A questão metropolitana no Brasil ganhou destaque nos estudos de geografia urbana nas
últimas décadas. Temáticas como mobilidade intrametropolitana, habitação e
saneamento básico são alguns temas constantemente debatidos. É muito comum iniciar
esse tipo de análise pela centralização e polarização de equipamentos e recursos do
núcleo metropolitano em detrimento às dinâmicas socioespaciais que ocorrem nos
municípios periféricos. A Região Metropolitana de Goiânia não foge à característica
centralizadora e polarizadora dos núcleos metropolitanos brasileiros. Esse perfil de
organização socioespacial reverbera em outras tendências, como valorização do solo
urbano de suas áreas centrais, insuficiência de estoques de áreas rurais para fins de
parcelamento, ou de construção de habitações populares. Essa dinâmica não reflete
impactos apenas em Goiânia, uma vez que, inicialmente, os municípios limítrofes
recebem a função de saldar as demandas habitacionais do núcleo metropolitano,
potencializando assim, o surgimento de novas demandas relacionadas à infraestrutura e
serviços. No município de Trindade esse processo ganhou evidência a partir da década
de 1970, com o início da conurbação da área leste municipal (Trindade II), com a área
oeste de Goiânia, exemplo da implantação dos setores Maysa, Setor dos Bandeirantes e
de muitos outros setores na década de 1990, a exemplo do Jardim Ipanena, Setor Renata
Park e Conjunto Dona Iris I. A GO 060 contribui para o crescimento dessa área
conurbada, uma vez que potencializava os deslocamentos cotidianos. No decorrer da
pesquisa se observou uma dinâmica muito comum nesses setores: a negligência do
poder público municipal diante das demandas da população. Alguns impasses
identificados a partir de dados do censo do IBGE de 2010 na área conurbada são, na sua
maioria, vinculados à falta de infraestrutura urbana, a exemplo de pavimentação
asfáltica, escoamento pluvial, rede de água, dentre outros. Comparando com o núcleo
original do município, percebe-se que o Trindade II é omitido pela gestão municipal.
Essa afirmativa se confirma a partir da espacialização dos equipamentos de consumo
coletivo e dos serviços. Enfim, nota-se claramente um processo de fragmentação
sociopolítica do território, impulsionada, sobretudo, pela desintegração das funções
públicas de interesse comum mencionadas na legislação metropolitana da RMG. Esse
processo gera ainda na malha urbana conurbada à Goiânia (Trindade II) o que
denominamos de “tecido urbano duplamente periférico”, uma vez que é negligenciado
tanto pela gestão municipal de Trindade quanto de Goiânia, muito embora salde suas
demandas por habitação.
Palavras-chave: Urbanização; Infraestrutura urbana; Região Metropolitana de Goiânia;
Funções Públicas de interesse comum.

ABSTRACT
The metropolitan question in Brazil became a detached subject in urban geography
studies in the last decades. Themes as intrametropolitan mobility, housing and basic
sanitation are some of the constantly debated themes. It is common to begin this type of
analysis by centralization and polarization of equipments and resources of the
metropolitan core in detriment of sociospatial dynamics the occur in peripherical
municipalities. The Metropolitan Region of Goiania does not escape from the
centralizing and polarizing characteristics of the Brazilian metropolitan cores. This
profile of sociospatial organization reverberates in other tendencies as urban land
valorization of its central areas, insufficiency of rural land stocks for subdivision
purposes or construction of affordable housing. These dynamics does not reflect
impacts only in Goiânia once the nearby municipalities receive the function of paying
off housing requests of the metropolitan core, leveraging the emerging of new requests
related to infrastructure and services. In the municipality of Trindade this process
gained evidence in the decade of 1970’s with the beginning of the conurbation of
municipal east area (Trindade II), along the west area of Goiânia, example of the
implantation of Maysa, Setor dos Bandeirantes and many other neighborhoods in the
decade of 1990’s as Jardim Ipanema, Setor Renata Park e Conjunto Dona Iris I. The GO
060 road contributes for the growth of this conurbation area, once the road leveraged the
daily commutes. Through the course of the research, we noticed a very common
dynamic in these neighborhoods: the omission of the municipal public power against
the requests of the population. Some deadlocks identified from the 2010 IBGE census
on the conurbation area are, mostly, linked to the lack of urban infrastructure, as asphalt
pavement, storm water runoff, and water network, among others. Comparing the
original core of the municipality, we realize Trindade II is omissed by the municipal
management. This affirmation is confirmed by the spatialization of equipments of
collective use and services. At last, we noticed clearly a process of socio-political
fragmentation of the territory boosted, overall, by the disintegration of common interest
public functions cited on metropolitan legislation of RMG. This process creates a
“doubly peripheral urban network” on the urban conurbation area linked to Goiânia
(Trindade II), once is neglected by the municipal management of Trindade and Goiânia,
although it balances the requests for housing.
Keywords: Urbanization; Urban infrastructure; Metropolitan Region of Goiânia;
Common Interest public functions.
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INTRODUÇÃO

As

metrópoles

brasileiras

são

ambientes

caracterizados

por

intensas

discrepâncias de oportunidades. Esse processo está materializado no espaço em
diferentes contextos. A expansão territorial metropolitana fez com que esses impasses
perdessem o caráter municipal, englobando a abrangência regional. Grosso modo, podese denominar esse processo de metropolização.
No Brasil, o debate metropolitano se relaciona, de modo geral, com a instituição
de Regiões Metropolitanas. Essa forma de regionalização traz em sua essência o
reconhecimento de demandas por infraestrutura e serviços comuns nos respectivos
municípios, ou seja, cabe à gestão metropolitana potencializar as condições para o
desenvolvimento das funções públicas de interesse comum. Historicamente, as
experiências de governança metropolitana brasileira apontam para a centralidade
exercida pelo núcleo metropolitano no planejamento, haja vista a polarização dos
recursos financeiros, serviços públicos, bem como a centralidade dos equipamentos de
consumo coletivo. Por outro lado, há de se considerar que parte significativa dos
impasses estão materializados nos municípios periféricos.
Os municípios periféricos desempenham importantes funções no contexto
metropolitano a exemplo da funcionalidade dos estoques de terra urbana para projetos
habitacionais e moradias de segunda residência. Com o processo de valorização
fundiária nas áreas urbanas do núcleo metropolitano, os fluxos habitacionais
direcionam-se aos municípios limítrofes, iniciando assim o processo de conurbação.
Paralelamente, ocorre o processo de incremento populacional em larga escala, refletindo
na demanda por estruturas e serviços urbanos.
Tradicionalmente, a legislação metropolitana traz consigo o discurso vinculado à
integração das funções públicas de interesse comum, o que deveria efetivar a gestão
compartilhada de tais serviços. Tomando como estudo de caso a Região Metropolitana
de Goiânia, observa-se predominantemente a integração sendo efetivada por meio da
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centralidade do núcleo metropolitano, tornando-se praticamente inexistente a gestão
compartilhada entre os municípios periféricos.
Influenciado pela expansão do tecido urbano goianiense, sobretudo a partir da
década de 1970, o município de Trindade desenvolveu fragmentação em seu tecido
urbano. A área urbana original está localizada às margens da rodovia GO 060, na parte
centro-leste do município. A segunda área se localiza predominantemente na parte
nordeste da GO 060, recebendo diferentes denominações, a exemplo de Trindade II e
Trindade Leste. Na presente pesquisa, abordaremos a terminologia de Trindade II, por
ser a mais comum no vocabulário local.
As discrepâncias entre as áreas em questão são observadas em diferentes
contextos, variando desde as narrativas cotidianas (a falta de pertencimento dos
habitantes do Trindade II ao território trindadense) até às questões políticas e
administrativas. A questão central da pesquisa está pautada na espacialização da
infraestrutura e serviços urbanos no município de Trindade. Para o desenvolvimento da
pesquisa são utilizados os seguintes procedimentos metodológicos:
1. Análise bibliográfica referente ao processo de valorização fundiária, a partir
da implantação de infraestrutura urbana em ambientes metropolitanos, para
posterior verticalização no município de Trindade. Neste item torna-se
importante compreender o espaço urbano a partir da perspectiva de Carlos
(2011) que o concebe enquanto mercadoria. Desta forma, observa-se que na
medida em que se investe em infraestrutura e serviços básicos se eleva o valor
das propriedades privadas.
2. Análise documental, considerando a legislação federal e estadual, bem como
os planos diretores e os decretos municipais. Este aspecto contribui para a
compreensão da organização fundiária por parte do Estado, uma vez que esse
agente é responsável por apresentar os critérios para o parcelamento de áreas
urbanas.
3. Levantamento de informações secundárias nas seguintes fontes: Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada (IPEA), Tribunal de Contas dos Municípios (TCM-GO) e Secretarias
de Planejamento e Habitação no município de Trindade;
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4. Mapeamento das informações, buscando identificar como a presença de
infraestrutura interfere na valorização do solo, induzindo que algumas áreas
sejam mais valorizadas que outras no município de Trindade.
O desenvolvimento da pesquisa foi estruturado em três capítulos, buscando
compreender por meio dos referenciais teóricos do espaço urbano as dinâmicas
intrametropolitanas no município de Trindade.
O primeiro capítulo, intitulado “Produção do Espaço Urbano: cidade,
urbanização e metropolização”, traz elementos teóricos e metodológicos para discutir
diferentes experiências urbanas no contexto nacional e mundial. A contribuição dessa
abordagem para a reflexão proposta consiste no fato de apresentar a essência da
produção do espaço urbano, uma vez que comumente essa prática ocorreu orientada
pelo modo de produção capitalista. Importante salientar que, embora os processos
possuam um fator comum, possuem especificidades de acordo com os contextos
espaciais.
O segundo capítulo, intitulado “Integração Metropolitana e Funções Públicas de
Interesse Comum na Região Metropolitana de Goiânia”, aborda os impasses e
potencialidades da gestão compartilhada dos serviços urbanos em tal ambiente. Por
meio de revisão documental, bem como análise e espacialização de informações
secundárias, são expostas as dinâmicas intrametropolitanas da região. Destacam-se
informações vinculadas à infraestrutura do entorno dos domicílios, saneamento básico,
mobilidade, dentre outros. É essencial destacar que, embora se reproduza o discurso de
integração metropolitana, desenvolve-se um processo mais vinculado à fragmentação
dos serviços de interesse comum.
O terceiro capítulo, intitulado “Espacialização da infraestrutura urbana no
município de Trindade”, traz elementos que denotam a precarização da prestação de
serviços urbanos nos municípios periféricos, sobretudo quando influenciados pelo
processo de conurbação. Tomando por base o caso do Trindade II, podemos afirmar que
é uma área duplamente periférica, uma vez que se insere fora do domínio do poder
executivo de Goiânia, e está relegada às atenções centrais da prefeitura de Trindade.
Esse processo não deve ser debatido somente na escala governamental, levando em
consideração o impacto causado na vida cotidiana dos indivíduos. Partindo da escala
territorial do “Setor Censitário” iremos espacializar informações vinculadas a questões
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de renda, habitação, mobilidade, bem como acesso aos equipamentos de consumo
coletivo. Enfim, a análise pretende apresentar como em um contexto municipal as
oportunidades de acesso à infraestrutura urbana são heterogêneas.
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CAPÍTULO I
________________________
PRODUÇÃO DO ESPAÇO URBANO: CIDADE,
URBANIZAÇÃO E O PROCESSO DE
METROPOLIZAÇÃO
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Neste capítulo realizamos uma análise conceitual sobre a cidade, o urbano e o
processo de metropolização no Brasil. A partir da literatura das ciências humanas,
sobretudo a geografia, podemos compreender como ocorre a organização e produção do
espaço nos respectivos ambientes. É importante compreender esses elementos em
diferentes níveis e escalas de análise, ou seja, não devem ser pensados apenas pelas
especificidades locais, mas sim, pela forma em que o atual modo de produção
econômico atua na gestão das relações sociais no espaço urbano.
1.1. ORGANIZAÇÃO SOCIOESPACIAL DAS CIDADES NO CONTEXTO
MUNDIAL E NO BRASIL
A ideia de cidade e suas funções são vislumbradas de forma diferenciada a cada
momento histórico e por cada disciplina científica. Do ponto de vista institucional, no
Brasil são consideradas cidades as sedes dos municípios (BRASIL, 1938).2 Podemos
observar também o estudo de seus paradigmas, voltados predominantemente ao
planejamento e gestão urbana como o caso do urbanismo e economia, como também
concepções vinculadas à subjetividade do sujeito, a exemplo da antropologia social que
desenvolve uma análise etnográfica da vida na cidade. A compreensão de diferentes
aspectos da cidade contribui para o desenvolvimento de uma perspectiva geográfica,
uma vez que, como já visto desde estudos clássicos, a geografia, enquanto disciplina,
integra saberes. Nesse sentido, a cidade, pensada a partir dos paradigmas da geografia,
deve considerar as diferentes escalas geográficas dos fenômenos socioespaciais.
Mumford (2008) faz um estudo histórico das formas e funções da cidade e como
os indivíduos atuam nesse processo. Para o autor, com a ascensão das cidades "muitas
funções, que haviam até ali sido dispersas e desorganizadas, ajuntaram-se dentro de uma
área delimitada, e os componentes da comunidade foram mantidos num estado de
tensão e interação dinâmica" (MUMFORD, 2008, p. 35). Com as cidades houve a
possibilidade de organização e interação dos componentes materiais e imateriais outrora
espalhados, que passam a ocupar uma área delimitada por muralhas onde a vida em
comunidade passa a se reproduzir. Tal reprodução não é livre de conflitos, pelo
contrário, conflitos econômicos, políticos, étnicos e religiosos são intrínsecos a essa
forma de organização espacial.
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Não são apenas as ciências humanas que debruçaram argumentos sobre a cidade.
Percebe-se, por exemplo, na Escola de Chicago, a influência da biologia. Eufrásio
(2013), ao analisar o desenvolvimento histórico da estrutura urbana sob o ponto de vista
ecológico, busca no conceito de ecologia humana, difundido a partir da década de 1920
pela sociologia americana, elementos teóricos para a compreensão histórica da
organização espacial das cidades.3 Esse conceito pode ser analisado sob diferentes
vertentes em conjunto com elementos adotados pelas ciências sociais e naturais que
procuram abranger a tríade constituída pelo organismo, o meio ambiente e sua relação.
Além disso, nessa perspectiva ocorre a aplicação de conceitos das ciências biológicas
para a explicação de fatos sociais e distribuição espacial dos elementos humanos. Sua
proposta seria aplicada a fenômenos locais e regionais para a espacialização destes, a
fim de constituir definições possíveis do conceito de ecologia humana.
As formulações acerca dos estudos sobre cidades, sob a perspectiva da ecologia
humana, desenvolvidas pela Escola de Chicago, concebem a cidade como:
uma entidade composta de diversas partes inter-relacionadas e dotada
de uma dinâmica própria de formação e desenvolvimento, cuja
determinação, em cada caso concreto, permite a abordagem do
comportamento de indivíduos e de grupos de indivíduos, objetivo
maior da investigação sociológica na escola de Chicago. (EUFRÁSIO,
2013, p. 138)

A ideia de cidade, portanto, está associada à integração dos elementos naturais e
sociais à formação, desenvolvimento e transformações espaciais que ocorrem ao longo
do tempo de forma dinâmica nas cidades. Castells (2011) defende que a cidade é:
o lugar geográfico onde se instala a superestrutura políticoadministrativa de uma sociedade que chegou a um ponto de
desenvolvimento técnico e social (natural e cultural) de tal ordem que
existe uma diferenciação do produto em reprodução simples e
ampliada da força de trabalho, chegando a um sistema de distribuição
e de troca, que supõe a existência: 1. de um sistema de classes sociais;
2. de um sistema político permitindo ao mesmo tempo o
funcionamento do conjunto social e o domínio de uma classe; 3. de
um sistema institucional de investimento em particular no que
concerne à cultura e à técnica; 4. de um sistema de troca com o
exterior. (CASTELLS, 2011, p. 42-43).

3

Burgess, Park, McKenzie são utilizados por Eufrásio (2013) por suas contribuições teóricas aos estudos
clássicos de ecologia humana.
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Para o autor, esses quatro elementos constituem o "fenômeno urbano",
fenômeno esse que está articulado à estrutura da sociedade. A ideia de cidade de
Castells está relacionada principalmente aos elementos estruturais da cidade, em que o
aparelho político-administrativo é dominante sobre as demais estruturas. Nos tópicos 1
e 2, nota-se que a cidade desenvolve um sistema de estruturas de dominação social. Nas
cidades contemporâneas, alguns exemplos elucidativos são as condições de mobilidade
e as condições habitacionais da população menos abastada financeiramente. Nos itens 3
e 4, nota-se a importância de pensar a integração da cidade com outras espacialidades,
nesse sentido, demonstrando sua função econômica. O município de Goiânia é
representativo dessa perspectiva, pois foi edificado para ser a capital estadual de Goiás,
sobretudo pela relação localização-distribuição geográfica.
Nas últimas décadas esse sistema de troca e de informações relacionados à
cidade tornou-se mais complexo, sendo necessário superar a análise que considera
apenas os elementos de localização e distribuição. Ao tratar a sociedade a partir das
redes, Castells (1999, p. 423) denota a importância dos sistemas informacionais para o
desenvolvimento das atividades econômicas. Sob esse prisma, a cidade não deve ser
pensada predominantemente pelas formas, mas sim pelo processo. Para o autor o
“layout” das cidades se transforma de forma diferenciada, a depender de suas
características, contexto histórico, territorial e institucional. A interação entre essas
diferentes cidades promove o surgimento do “espaço de fluxos”, como resultado da
interação entre os lugares.
Não se trata de pensar no fim da cidade, motivado pela fluidez, mas sim, em
entender que a cidade é uma espacialidade em contínua construção. A difusão
informacional não rompe com um elemento essencial da problemática urbana, o poder
de atração populacional da cidade. Mesmo alterando as relações sociais, ela não induz a
uma prática inovadora, muito pelo contrário. Defendemos que a cidade informacional
desempenha função semelhante à cidade industrial. Para compreensão da dinâmica de
crescimento das cidades e do destaque cada vez maior para o fenômeno da urbanização
devemos nos reportar aos estudos de Lefebvre (2009) que analisa o termo "Revolução
Urbana" que para ele significa: 4

4

Termo criado pelo antropólogo Australiano Gordon Childe na década de 1930.
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o conjunto das transformações que a sociedade contemporânea
atravessa para passar do período em que predominam as questões de
crescimento e de industrialização (modelo, planificação,
programação), ao período no qual a problemática urbana prevalecerá
decisivamente, em que a busca de soluções e das modalidades
próprias à sociedade passará ao primeiro plano. (LEFEBVRE, 2009,
p. 16-17).

A definição de cidade e a delimitação de suas funções constituem-se como
elementos centrais para pensar o processo de urbanização a partir da industrialização
que induz as migrações populacionais para as cidades, trazendo consigo progressos e
muitos impasses para a gestão territorial. Na geografia a cidade pode ser apreendida a
partir de quatro perspectivas, ou seja, em decorrência dos paradigmas5 vinculados às
correntes do pensamento geográfico.
A partir de 1870, quando a geografia se tornou ciência institucionalizada em
algumas universidades na Alemanha e França, os estudos sobre cidades ganharam maior
visibilidade. Na escola alemã, por meio das contribuições de Ratzel, que defendia a
posição/situação

em

relação

às

vias

como

elementos

estratégicos

para

o

desenvolvimento econômico das cidades. Por outro lado, a escola francesa, com
proposta inicial desenvolvida por La Blache tinha o sítio como elemento central. Dessa
forma a cidade seria o lugar onde as ações humanas se mostrariam superiores ao meio
natural (ABREU, 2002).
No Brasil, a geografia moderna foi instaurada na década de 1930, com a criação
da USP (Universidade de São Paulo), sobretudo influenciada por La Blache. Dentre os
estudiosos destaca-se Pierre Monbeig, que impulsionou a inserção das monografias
urbanas e regionais na academia brasileira. Seus estudos obtiveram destaque entre as
pesquisas desenvolvidas até então. Para o Monbeig (1941) é importante destacar nos
estudos sobre cidade elementos como:


Sítio/local: permite identificar os elementos físicos de uma cidade, a exemplo da
paisagem natural, relevo, geologia, hidrografia, dentre outros.



Situação: é a posição geral da cidade em relação ao seu raio de ação. São os
elementos que compõem seu conjunto regional mesmo que a cidade não
estabeleça relações com a região que está inserida.

5

Paradigma é o "conjunto das teorias, dos valores e das técnicas de pesquisa de determinada comunidade
científica" (ABBAGNANO, 2007, p. 864).
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Fisionomia da paisagem: é a descrição das características da paisagem natural,
artificial e cultural de uma cidade.



Evolução histórica: São os elementos que permitem compreender a evolução
histórica de determinada cidade.



Função urbana: São as atividades de maior destaque em uma cidade, a exemplo
da função comercial, industrial, política etc. As funções podem ser substituídas
ou perder/ganhar destaque na evolução histórica de determinada cidade.



Raio de ação das cidades: É a extensão geográfica em que as relações locais ou
regionais de venda de produtos e abastecimento da cidade podem ocorrer.
Com base na narrativa de Mobeing (1941), é possível perceber a importância

atribuída à descrição dos fatores naturais de determinado espaço geográfico. Porém,
o autor já sinaliza para importância de outros elementos como sua história de
evolução, sua função urbana e sua articulação com as cidades de seu entorno. A
integração dessas categorias de síntese possibilitaria para o autor a compreensão das
dinâmicas internas de uma cidade, de modo que os principais elementos fossem
apreendidos pelo geógrafo em seu trabalho. Portanto, para o autor, a cidade é:
uma forma de ato de posse do solo por um grupo humano: qual é este
solo, quais são estes homens, eis as primeiras indagações a serem
feitas. Mas como, com exceção das cidades-cogumelo que nascem e
crescem em alguns anos nas zonas pioneiras, encontramo-nos diante
de organismos já formados, e a situação presente é apenas um
momento numa longa série evolutiva, e não poderia ser interpretada
convenientemente sem a reconstrução desta série, convêm também
transpor nossas indagações ao passado; qual era esse solo que a obra
do homem tem frequentemente modificado e quais foram esses
homens? O ponto de vista que domina o estudo geográfico de uma
cidade, assim como todo estudo de geografia humana é o estudo das
relações de uma sociedade humana com o "changing environment"
(MONBEIG, 1941, p. 8).

Nessa perspectiva é preciso considerar as cidades como um organismo (cujo
solo é apropriado por um grupo humano), mas que este também possui um passado e
um presente. Para tanto é necessário que o geógrafo compreenda a relação entre a
sociedade e o meio natural, a composição do ambiente, seu volume, sua composição e
sua evolução histórica. Assim sendo, a cartografia (uso de mapas e croquis) deve
permear toda monografia geográfica por meio da correlação de informações que permita
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inferir qual a atual função da cidade, se esta se alterou historicamente e os motivos que
conduziram tais modificações.
Com o intuito de romper com as análises descritivas desenvolvidas até então,
surge a nova geografia apoiada no paradigma do positivismo lógico, a qual buscou, por
meio de modelos baseados na física quântica, compreender as dinâmicas socioespaciais
e reproduzir um método de análise plausível de aplicabilidade em diferentes localidades.
Seu principal objetivo é a cisão com as análises singulares desenvolvidas pelos
geógrafos tradicionais, a exemplo das monografias regionais, como visto em Gomes
(2008). Ao analisar este momento histórico o autor conclui que:
Hoje, a menção das monografias regionais desperta, senão o desprezo
dos geógrafos mais racionalistas, ao menos a sensação de que se trata
de uma geografia completamente tradicionalista e ultrapassada.
(GOMES, 2008, p. 224).

Pensando as finalidades do paradigma positivista em sua essência, se torna
evidente a ineficácia das monografias urbanas, uma vez que tratavam de estudos locais
incapazes de produzir leis referentes às relações socioespaciais. A aplicação do método
teorético quantitativo foi amplamente difundida na análise das cidades pela geografia
nas décadas de 1950 e 1960, em que se pensavam as relações sociais a partir de uma
funcionalidade quantificável. Um exemplo de aplicação dessa teoria foi a implantação
do Conjunto Habitacional de Pruitt-Igoe em San Louis nos EUA. Esta obra
arquitetônica foi concebida como uma espécie de "máquina de morar", pois as
necessidades habitacionais eram planejadas pensando apenas a funcionalidade da gestão
da cidade. Em 1972 a respectiva obra foi implodida por ter sido julgada inabitável
(GOMES, 2008, p. 19). Percebe-se nesse contexto a ineficácia do método positivista de
analisar e pensar a cidade.
No Brasil, o neopositivismo emerge na geografia por meio de uma demanda
política e econômica. Com o anseio pelo desenvolvimento industrial, os paradigmas
lógicos dedutivos ganharam proeminência nas análises socioespaciais. Camargo e Reis
Júnior apresentam a inserção do neopositivismo na geografia urbana brasileira
enfatizando que:
No início dos anos cinquenta já havia uma forte preocupação
governamental em acelerar o desenvolvimento industrial no Brasil,
mas uma série de problemas dificultava esse processo e exigia
urgentes soluções. Entre eles podemos citar o processo migratório do
campo para a cidade, a expansão do setor terciário e o vertiginoso
crescimento dos núcleos urbanos. Dessa forma, era absolutamente
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previsível que os pesquisadores e as instituições voltadas, desde
aquela época, para o levantamento e tratamento de dados e
informações concernentes a esses problemas. Compreendê-los e
prevê-los estava na dependência direta de uma eficiente coleta,
sistematização e análise desses dados (CAMARGO E REIS JÚNIOR,
2004, p. 364).

Sob essa ótica, o espaço urbano era concebido como apenas um recipiente
previsível e quantificável. Não se considerava as contradições dos processos sociais, ou
mesmo as especificidades espaciais. Na contemporaneidade, ainda observamos
exemplos de conceber as relações das cidades a partir apenas de informações
quantitativas, a exemplo da definição de cidades médias utilizada pelo IBGE que
considera os centros urbanos com população entre 100.000 e 500.000 habitantes como
cidades médias (IBGE, 2000). A partir dessa metodologia fica claro que outros aspectos
foram negligenciados e as especificidades entre as cidades brasileiras desconsideradas.
Tal método proporcionaria a comparação das funções urbano-regionais de municípios
como Gurupi TO (81.792 habitantes), Senador Canedo GO (95.018 habitantes) e
Ubatuba SP (87.377 habitantes), ambos com população entre 80 e 100 mil habitantes
(IBGE, 2013). O primeiro é classificado pela Região de influência das cidades (IBGE,
2008) como centro sub-regional B, polarizando 19 municípios da região sul do estado.
O segundo não exerce poder de polarização, pois está inserido na Região Metropolitana
de Goiânia (RMG) e é polarizado pela capital. O terceiro, localizado na zona litorânea
do estado, também não desenvolve poder de polarização, mas dessa vez, o município
em questão é polarizado por uma Capital Regional C (São José dos Campos)

6

e se

destaca com um perfil turístico diversificado com destaque para o ecoturismo, praias
etc. (TURPAULISTA, 2014).
Outro exemplo que evidencia a atualidade do neopositivismo na análise espacial
contemporânea brasileira é a utilização do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH).
O Programa Nacional de Desenvolvimento Humano, em parceria com a Organização
das Nações Unidas, lançou em 2014 a espacialização dos indicadores em diferentes
contextos espaciais (Município, Região Metropolitana e Unidade Federativa).
Interessante observar a negligência com as especificidades dos recortes espaciais.
Fundamentado em três eixos estruturantes (trabalho/renda, longevidade e educação) são
utilizados os mesmos indicadores para a leitura e interpretação do desenvolvimento
6

Capital regional C – constituída por 39 cidades com medianas de 250 mil habitantes e 162
relacionamentos (IBGE, 2008).
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humano. Seria como afirmar que as necessidades de um habitante do município de
Aparecida de Goiânia, fossem semelhantes ao de um habitante de Mutunópolis GO.
Desconsideram por exemplo, o tempo de deslocamento para trabalho e estudo da
população, fato que em ambientes metropolitanos são mais agravados. Enfim, tratava-se
da problemática urbana dissociada do tempo e o espaço.
A proposta teórica da geografia nova será criticada pela corrente do pensamento
geográfico que começa a ser difundida na década de 1970 no Brasil, a denominada
geografia crítica ou radical, como afirma Santos (2008):
O maior pecado, entretanto, da intitulada geografia quantitativa é que
ela desconhece totalmente a existência do tempo e suas qualidades
essenciais. A aplicação corrente das matemáticas à geografia permite
trabalhar com estágios sucessivos da evolução espacial, mas é incapaz
de dizer alguma coisa sobre o que se encontra entre um estágio e
outro. (SANTOS, 2008, p. 74-75).

A geografia crítica ou radical tece duras críticas à forma de compreensão da
cidade a partir do paradigma positivista. Lefebvre (2001) problematiza a forma de
percepção da cidade que a resume a uma planície isotrópica, muito difundida pelos
tecnocratas e urbanistas. O autor apresenta a cidade como "centros da vida social e
política onde se acumulam não apenas riquezas como também os conhecimentos, as
técnicas e as obras (obras de arte, monumentos)." (LEFEBVRE, 2001, p. 12).
Harvey contribui com os estudos sobre cidade verticalizando sua análise na
epistemologia do conceito. Para o autor "qualquer teoria geral da cidade, deve
relacionar de algum modo os processos sociais à forma espacial que ela assume"
(HARVEY, 1980, p. 14). Nessa perspectiva, um estudo coerente sobre cidades deve
correlacionar às formas espaciais aos processos que se desenvolvem nesse espaço. Isso
implica em considerar a ação dos agentes sociais na produção e organização da cidade.
Outra importante contribuição do autor para pensar o espaço urbano, consiste na
relevância da escala geográfica.
Os agentes sociais devem ser compreendidos por meio de uma heterogeneidade
de possibilidades, como realizado em Corrêa (2011) 7. São esses agentes que de forma
planejada e estratégica agem sobre o espaço das cidades, materializando os processos
sociais para formação do ambiente construído. Nesse jogo de interesses o Estado
7

"São eles os proprietários dos meios de produção, os proprietários fundiários, os promotores
imobiliários, o Estado, e os grupos sociais excluídos." (CORRÊA, 2011, p. 44).
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apresenta funcionalidade elementar, possuindo múltiplas funções no tempo, no espaço
em diversas escalas e com pesos distintos. Dada a complexidade e frequência de
conflitos entre os demais agentes, sua ação jurídica torna-se fundamental no sentido de
"regular" a produção do espaço, mesmo que seguindo intencionalidades estratégicas.
Seguindo tendência semelhante temos as contribuições de Carlos (2001), que
concebe a ideia de cidade como uma materialidade formada a partir da divisão técnica e
social do trabalho concretizando as relações sociais e conduzindo as formas de pensar,
viver e sentir da sociedade. A divisão em classes sociais conduz um uso diferenciado da
cidade, que se reproduz de forma desigual e contraditória e é apropriada dessa forma
pelos indivíduos. As diferentes demandas da população provocam as lutas de classe e o
surgimento de movimentos sociais buscando o direito à cidade no sentido do habitar.
Dessa forma o espaço passa a ser considerado como mercadoria, uma vez que possui
valor de uso e valor de troca, e sua utilização desigual reflete as diferenças de renda da
população e os interesses dos agentes hegemônicos. É importante que se pense a cidade
não como um elemento concebido a priori, mas sim, enquanto resultado (em constante
reformulação) de um processo social materializado no espaço urbano.
Com críticas semelhantes às da geografia crítica (aos modelos positivistas) surge
a geografia humanística na década de 1970. A cidade, na perspectiva humanística, é
concebida por meio da identidade do indivíduo com seu local de vivência. Tuan (1930)
traz importantes contribuições para o estudo da cidade, pensando-a sob a ótica do
sentimento de medo. Para o autor: "uma cidade pode até ter lindos edifícios e praças
ordenadas e, no entanto, a impressão geral é de desordem" (TUAN, 1930, p. 239). Suas
características cotidianas (trânsito, ruídos, criminalidade etc.) transmitem sensações e
emoções diversas nos indivíduos. Em outro momento Tuan (1980) fala do aspecto ideal
e simbólico de cidade e busca apreender a dimensão diária do contato dos indivíduos
com esse ambiente, ou seja, como veem e como agem em seu contato com o ambiente
urbano.
Cada cidade possui características singulares gerando sentimentos distintos nos
indivíduos. Calvino (1990), ao descrever relatos das viagens de Marco Polo em
diferentes cidades descreve que:
A cidade aparece como um todo no qual nenhum desejo é
desperdiçado e do qual você faz parte e, uma vez que aqui se goza
tudo o que não se goza em outros lugares, não resta nada além de
residir nesse desejo de se satisfazer. (CALVINO, 1990, p. 16).
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Fazendo um contraponto entre os sentimentos descritos do contato dos
indivíduos com a cidade, realizados por Tuan (1930; 1980) e Calvino (1990),
percebemos que os autores, cada qual no seu estilo, criam imagens diferentes de seu
contato com a cidade, nem sempre imagens que refletem a verdade, dado que podem
partir de sonhos ou situações idealizadas.
A concepção de cidade sob a perspectiva geográfica apresenta múltiplas formas
de olhar. Entretanto, seria um equívoco conceber a cidade apenas como uma estrutura a
priori, pois ela é resultado da materialização de um processo social, político e
econômico, denominado urbanização.

1.2 O PROCESSO DE URBANIZAÇÃO E SUAS IMPLICAÇÕES NA
TRANSFORMAÇÃO DAS CIDADES
A urbanização deve ser compreendida a partir da materialização das relações
sociais desenvolvidas na cidade. Desta forma, pressupõe as ações que se desenvolvem
no espaço urbano. O urbano, por sua vez, apresenta múltiplas possibilidades, variando
desde as definições normativas, como as leis de perímetros urbanos, disposição de
elementos materiais no espaço como prédios e habitações, passando pelas relações de
trabalho, até aspectos subjetivos que envolvem o modo de vida dos indivíduos na
cidade. Por esse ângulo, é importante compreender as características inerentes ao início
do processo de urbanização, a fim de visualizar as semelhanças e diferenças do processo
inicial até seu estágio atual de desenvolvimento.
Como destacado por Lefebvre (2009), não é prudente pensar o atual padrão de
urbanização dissociado da industrialização. A centralização das plantas industriais nas
cidades europeias ao final do século XVIII e início do século XIX contribuiu
incisivamente para a concentração populacional nos ambientes urbanos. A demanda por
mão de obra, assim como a formação de um lupemproletariado induziram a migração da
população do campo para a cidade, configurando assim, um espaço adensado
demograficamente.
Para Hobsbawm (2010, p. 33), no final do século XVIII e século XIX, a palavra
"urbano" era ambígua, visto que apenas em 1851 a Inglaterra tornou-se genuinamente
urbana. Todavia, para o autor, em 1789 a urbanização já ocorria repleta de pequenas
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cidades, contudo, as únicas consideradas realmente grandes eram Londres, com
aproximadamente um milhão de habitantes e Paris com meio milhão, além de várias
outras com índices populacionais inferiores a 100.000 habitantes. Portanto o que se tem
de urbano nesse período era apenas uma parcela que se concentrava em áreas
comerciais e industriais, cujo desenvolvimento urbano ocorria em ritmo mais acelerado,
ao passo em que a maioria das cidades, não apenas na Inglaterra, mas em diversas partes
do mundo, viviam prioritariamente em ambientes rurais. Apenas em 2008 o mundo
tornou-se urbano, considerando esse ponto de partida, conforme consta no relatório
sobre a situação da população mundial (UNFPA, 2007).8
As demandas sociais originárias dessa espécie de configuração espacial tornamse passíveis de observação por meio da literatura, conforme observado nas obras de Hall
(2009) e Engels (1985) que retratam as condições habitacionais que as classes
trabalhadoras eram submetidas no final do século XIX e início do século XX na Europa,
especialmente em Londres. Os problemas sanitários se disseminavam pelos cortiços,
esses, por sua vez, abrigavam grandes contingentes populacionais em situações
insalubres:
Ficou plenamente evidenciado que o normal, em Londres, era uma
família ocupar um quarto, e que essa família podia ser até mesmo de
oito pessoas. O problema fazia-se mais agudo visto que o costume, na
capital, era dividirem-se as casas em cômodos alugados de um só
quarto, tendo todos que partilhar uma única bica d'água e uma única
latrina. E como a porta da frente raramente era fechada à noite as
escadas e os corredores povoavam-se do que a gíria britânica chamava
ironicamente de appy dossers*: ou sem-teto. (HALL, 2009, p.24).

Nessa narrativa o autor descreve o que se denominou na época de quarto único e
como os habitantes dos bairros operários se acomodavam nos cortiços nesses tipos de
moradias. Esse quadro piorava ainda mais, seja pela demolição de habitações para
abertura de novas vias ou pela falta de mobilização das autoridades para amenizar os
problemas urbanos existentes naquele momento. Além dos problemas habitacionais
também estavam presentes impasses vinculados à violência urbana e questões sanitárias.
A primeira como observado pelo autor decorreu do aumento da criminalidade
contabilizada pela polícia em mais de 300.000 criminosos em Londres na década de
1880. A segunda afetava diretamente a saúde da população, haja vista a disseminação
8

Relatório elaborado pelo Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA), agência de
desenvolvimento internacional da ONU que trata de questões populacionais. (UNFPA, 2007).
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de doenças como varíola e tuberculose entre a população, que se amontoava em
pequenas moradias convivendo com dejetos e esgotos fétidos diariamente.
Engels (1985), ao descrever a situação da classe trabalhadora na Inglaterra, faz
um contraponto entre suas observações anteriores à revolução industrial no decorrer de
seu processo. O autor considera que os trabalhadores que viviam predominantemente
nos campos, tinham uma vida mais tranquila, cuja situação financeira era superior à dos
seus sucessores, tinham mais tempo livre para descanso e outras atividades, porém eram
"intelectualmente mortos". Com a Revolução Industrial, grandes contingentes
populacionais são induzidos a ocupar bairros de "má reputação" nas cidades inglesas.
Nesses locais se concentravam os operários que migraram para trabalhar nas fábricas.
Assim como Hall (2009) ressalta as condições insalubres disponíveis aos trabalhadores,
em Manchester essas condições se reproduzem de forma semelhante. Para Engels:
Estes bairros de má reputação são organizados em toda a Inglaterra
mais ou menos da mesma maneira, as piores casas na parte mais feia
da cidade; a maior parte das vezes são construções de dois andares ou
de um só, de tijolos, alinhados em longas filas, se possível com porões
habitados e quase sempre irregularmente construídas. [...]
Habitualmente, as próprias ruas não são planas nem pavimentadas; são
sujas, cheias de detritos vegetais e animais, sem esgotos nem canais de
escoamento, mas em contrapartida semeadas de charcos estagnados e
fétidos. (ENGELS, 1985, p. 38)

Além disso, era comum a disseminação de epidemias de doenças como a cólera
por toda Manchester, situação que se agravava dada a condição das habitações, com
pouca ou nenhuma ventilação, moradias que comportavam numerosas famílias.
Complementar a essa situação, os salários se reduziam quanto maior fosse a
concorrência. Dessa forma, quando o salário semanal era insuficiente para compra de
alimentos, os operários se alimentavam em condições mínimas de sobrevivência,
ficando ainda mais expostos às doenças que se disseminavam por toda a cidade
(ENGELS, 1985, p. 87).
A problemática habitacional e sanitária nas metrópoles não foi uma
especificidade das metrópoles europeias nos séculos XVIII e XIX. Nos séculos XX e
XXI essa questão vem se potencializando motivada pelos fenômenos de periferização e
favelização, Davis (2006) apresenta essa problemática utilizando a expressão “viver na
merda”. O autor se apropria dos exemplos de países africanos, em que:
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A megacidade de Kinshasa, cuja população se aproxima rapidamente
de 10 milhões de habitantes, não tem nenhum sistema de esgotamento
de efluentes. Do outro lado do continente, em Nairóbi, na favela de
Laini Saba, em Kibera havia em 1998 exatamente dez latrinas tipo
fossa para 40 mil pessoas, enquanto em Mathare 4A eram dois
banheiros públicos para 28 mil pessoas. Como resultado, os favelados
usam os "banheiros voadores" ou "mísseis scud", como são também
conhecidos [...]. (DAVIS, 2006, p. 143).

A situação observada pelo autor retrata problemas urbanos decorrentes do
processo de urbanização em países desenvolvidos e subdesenvolvidos, em que, ambos
apresentam impasses na disposição espacial de infraestrutura urbana, situação que se
reproduz de forma diferenciada em cada ambiente, mas que em todos os países
persistem desde a época retratada, mesmo que em proporções diferentes.
No Brasil, os índices de crescimento demográfico tornam-se mais acentuados
entre as décadas de 1940 e 1950, com crescimento de 83,76%, enquanto entre 1920 e
1940 o crescimento populacional observado foi de 23,14% (IBGE, 1936, 1952).
Portanto entre as décadas de 1940 e 1950 temos o que Santos (2005) denomina de
revolução demográfica9, e que a partir de 1970 designa como revolução urbana
brasileira.
Santos (2008) concebe o processo de urbanização por meio de duas perspectivas
distintas, baseadas, sobretudo nos lugares de ocorrência, período histórico e elementos
indutores.

Para o autor temos primeiro a urbanização dos países europeus

(desenvolvidos) que ocorreu de forma lenta, perpassando por numerosas revoluções
tecnológicas e cuja origem se deu com a 1° revolução industrial no século XIX. Por
outro lado, nos países subdesenvolvidos, como no Brasil, a urbanização foi mais recente
(século XX) e mais acelerada. Todavia, assim como nos países europeus, a urbanização
brasileira foi motivada pelo processo de industrialização que transformou a base
econômica de um modelo agrário-exportador para urbano industrial, mesmo que de
modo menos intenso.
No Brasil, observamos que a urbanização do território não se deu de forma
homogênea, a exemplo da região sudeste do país que na década de 1960 possuía
52,52% da população residindo em ambiente urbano. Essa região sem dúvidas era a
9

Essa revolução é caracterizada por um intenso fluxo populacional, principalmente destinado ao espaço
urbano e com isso a população urbana torna-se maior que a população rural. (SANTOS, 2005).
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mais representativa no cenário nacional com altos índices de industrialização. Devido ao
seu desenvolvimento econômico era a região mais atrativa para investimentos do
governo federal e os fluxos migratórios para trabalho eram intensos.
Enquanto isso a Região Centro-Oeste em 1960 possuía taxa de urbanização de
34,22%. Seu processo de urbanização, apesar de lento, se comparado à região Sudeste,
acelerou-se a partir da década de 1940, quando o governo de Getúlio Vargas criou a
“Marcha para o Oeste” com o intuito de incentivar o progresso e a ocupação da região
Centro-Oeste. Com isso a ocupação da região começou a se tornar mais regular.
Posteriormente, com a criação e transferência da capital do país para Brasília, o governo
federal continuou seu processo de interiorização do país com a abertura de novas
rodovias que ligavam o Centro Sul ao Norte. Estas ações tinham o objetivo de promover
maior integração entre as regiões.
É importante destacar que, apesar das distinções regionais, a urbanização do
território brasileiro se deu de forma rápida, pois na década de 1980 (gráfico 1) mais de
50% da população já se concentrava nas cidades.
Gráfico 1. Regiões brasileiras - índice de população urbana, 1950-2010

Fonte: IBGE (2010)

Com o acelerado processo de urbanização no Brasil temos o surgimento de
inúmeras cidades e o aumento populacional das pequenas e médias, além da
intensificação dos processos de centralização de núcleos Metropolitanos consolidados,
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não apenas do ponto de vista econômico e populacional, mas também pela polarização
de serviços públicos como saúde e educação que são requisitados diariamente.
A partir do momento que o processo de urbanização se torna mais acentuado,
tem-se a formação de redes urbanas. As redes urbanas são formadas na medida em que
ocorre o processo de urbanização, quando temos a expansão acelerada de alguns centros
urbanos em detrimento de outros, e se manifestam pela integração entre as cidades, seja
na escala local, regional ou global. Além disso, elas se relacionam a outros elementos
como a divisão territorial do trabalho e favorecem os processos de diferenciação entre
as cidades (DIAS, 2008). Os estudos sobre as redes urbanas ganharam destaque no
Brasil nas décadas de 1960 e 1970 tanto na geografia, quanto em ciências, como a
sociologia e economia, como afirma Souza (2013).10 Porém são revistos sempre que
surgem necessidades de atualização conceitual para incorporar novos elementos que
melhor explorem o conceito.
As redes urbanas podem receber diferentes denominações como: sistemas
urbanos, sistemas de cidades ou ainda a partir das redes técnicas. Esses termos podem
se diferenciar no âmbito das demais ciências ou mesmo da própria geografia, sem,
contudo, que se trate de outra dinâmica. O que pode ocorrer é alteração entre as
perspectivas de análise, a exemplo de Corrêa (2006, p. 107) que se preocupa em definir
as redes geográficas como: "um conjunto de localizações geográficas interconectadas
entre si por um certo número de ligações". Ou seja, o estudo das redes urbanas na
ciência geográfica considera a importância da espacialização dos fenômenos, uma vez
que, se trata da articulação entre os elementos materiais e imateriais no espaço. Em
outro momento o autor define as redes urbanas como:
"um conjunto de centros funcionalmente articulados entre si. É,
portanto, um tipo particular de rede na qual os vértices ou nós são
diferentes núcleos de povoamento dotados de funções urbanas, e os
caminhos ou ligações, os diversos fluxos entre esses centros.
(CORRÊA, 2006, p. 93)

O autor afirma que a distinção entre as redes urbanas decorre das diferentes
combinações possíveis dentro de características como: o tamanho dos centros, a
densidade deles no espaço regional, as funções que desempenham, a natureza,
10 As redes urbanas na geografia podem ser identificadas como: sistemas urbanos, ou ainda sistemas de
cidades (SOUZA, 2013, p. 163).
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intensidade, periodicidade e alcance espacial das interações e a forma da rede.
(CORRÊA, 2006, p. 311). Observamos, portanto, a formação de redes urbanas
diferenciadas, a exemplo, no Brasil, dos casos da Região Metropolitana de São Paulo e
Região Metropolitana do Sul de Roraima. A primeira é polarizada pelo município de
São Paulo, haja vista a concentração demográfica (7.771,92 hab/Km²) e a polarização
econômica (35,35% do PIB estadual), sendo composta por 39 municípios. Por outro
lado, a segunda é composta por três municípios, tendo como núcleo metropolitano o
município de Caroebe, caracterizado pela dispersão demográfica (0,73hab/Km²) e baixa
polarização econômica (1,32% do PIB estadual) (IBGE 2011 e 2013).
As contribuições de Santos (2012) para o estudo das redes urbanas consideram a
integração dos elementos materiais (como as estruturas e equipamentos) e imateriais
(como os serviços) no espaço, contudo dão maior ênfase à ação dos agentes sociais e
políticos. Para o autor, outrora se verificou a formação dessas redes em um "tempo
lento", pois a competitividade entre os grupos era praticamente inexistente, e hoje, com
a acentuação do processo de globalização temos a formação dessas redes em um "tempo
rápido" em que o mercado é cada vez mais competitivo, formando redes desiguais no
espaço, que também é por si desigual. Santos (2012) afirma que:
"Mediante as redes, há uma criação paralela e eficaz da ordem e da
desordem no território, já que as redes integram e desintegram,
destroem velhos recortes espaciais e criam outros. [...] O fato de que a
rede é global ou local, una e múltipla, estável e dinâmica, faz com que
a sua realidade, vista num movimento de conjunto, revele a
superposição de vários sistemas lógicos, a mistura de várias
racionalidades cujo ajustamento, aliás, é presidido pelo mercado e
pelo poder público, mas, sobretudo pela própria estrutura
socioespacial." (SANTOS, 2012, p. 279).

Graças à acentuação do processo de globalização, as redes urbanas podem ser
pensadas a partir da articulação entre as escalas global e local. Sobremaneira temos,
portanto, a superposição de redes de maior e menor densidade que se articulam
espacialmente e de forma dialética em diversos pontos do território. Essa articulação é
mediada pelos interesses dos agentes sociais (Estado e empresas) que modificam a
estrutura socioespacial para atender aos seus interesses ou de outros grupos
hegemônicos.
A evolução das redes urbanas no Brasil obteve importantes contribuições por
meio de pesquisas do IBGE (2008) relativas às classificações hierárquicas das cidades
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brasileiras e sua área de influência. É possível observar por meio desse estudo que a
rede urbana brasileira se concentrou inicialmente na região sudeste (figura 1),
principalmente a partir da polarização econômica de São Paulo e Rio de Janeiro,
interiorizando-se para outras regiões do território, especialmente para o centro-norte do
país, ainda que prevaleçam nesses locais articulações com centros regionais A e B, ao
comparar os anos de 1966 e 2007 (IBGE, 2008).

11

Contudo, os fluxos entre esses

municípios e os grandes centros nacionais permanecem pouco consolidados, a exemplo
das Metrópoles de Manaus e Belém que se articulam com centros regionais de Porto
Velho (A) e Santarém (B), mas não possuem ligação direta com outras Metrópoles
Nacionais como Brasília ou São Paulo. Ou seja, a maior densidade e importância de
redes ainda se concentra na região sudeste, contudo, podemos identificar a
intensificação de redes urbanas em outras regiões do país.
As redes urbanas devem ser pensadas também sob o ponto de vista dos sistemas
de transporte. A esse respeito Castilho (2014) trata dos elementos históricos dos
sistemas de transporte em nível nacional, como eles foram sendo constituídos, e a
importância de cada um atualmente. Dentre os tipos de transporte que formam a rede
urbana brasileira merece destaque o transporte rodoviário. Em nossa rede urbana duas
rodovias federais merecem destaque por favorecer a integração norte-sul e oeste-leste.
São elas: a BR-153 (também conhecida como Rodovia Transbrasiliana, Rodovia BelémBrasília e Rodovia Bernardo Sayão) interliga o município de Marabá (PA) à Aceguá
(RS). Essa rodovia integra o país de norte a sul passando pelos estados do
Pará, Tocantins, Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande
do Sul. Outra rodovia que merece destaque é a BR-230 (também conhecida como
Transamazônica) que faz a ligação entre o município de Lábrea no estado do Amazonas
à Cabedelo no estado da Paraíba. Essa é uma rodovia transversal e representa a
integração entre as regiões Norte e Nordeste.

11

A rede urbana Brasileira pode ser observada do ponto de vista de serviços, empresas, infraestruturas
etc.
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Figura 1. Rede urbana no Brasil, 1966-2007
Fonte: REGIC - IBGE, 1996 e 2008
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A configuração da rede urbana brasileira apresenta uma demasiada densificação na
região sudeste e sul, bem como nas zonas litorâneas. Também se destacam áreas com o
crescimento impulsionado pela localização de capitais estaduais, a exemplo de Goiânia,
Belém e Manaus. Esse perfil demográfico e econômico reverbera em contradições
socioespaciais relacionadas ao uso e ocupação do solo urbano em tais áreas. Podemos
destacar como materialização dessa dinâmica o surgimento das periferias urbanas, ou mesmo
as favelas.
Não apenas a literatura científica destaca o processo de urbanização sob a ótica das
condições de moradia para a classe de baixa renda. Observa-se em "O Cortiço" de Aluísio de
Azevedo como ocorreu a formação de um cortiço construído no final do século XIX no Rio
de Janeiro. O autor afirma que "[...] a rua lá fora povoava-se de um modo admirável.
Construía-se mal, porém muito; surgiam chalés e casinhas da noite para o dia; subiam os
aluguéis; as propriedades dobravam de valor." (AZEVEDO, 2008, p.9). Além de narrar a
forma em que as pessoas se acomodavam nas cem "casinhas" amontoadas e com altos
aluguéis para aumentar os lucros do proprietário, o autor demonstrou as relações de
exploração que eram comuns aos ambientes metropolitanos.
As narrativas de Aluísio de Azevedo, embora leves e fluídas, trazem consigo
elementos históricos e espaciais do processo de urbanização no Brasil. Considerando a
importância de articular o conhecimento sensível, com o conhecimento concreto para o
desenvolvimento dos conceitos científicos, a análise se segue a partir dos processos sociais e
institucionais referentes à metropolização.

1.3 METROPOLIZAÇÃO: AÇÕES SOCIAIS E PRÁTICAS ESPACIAIS
A análise socioespacial se apresenta à geografia enquanto elemento de diversas
possibilidades, em que a complexidade da relação entre teoria e prática por vezes nos leva a se
perder no decorrer do caminho. Souza (2013, p. 11) nos traz a importância de pensar a
pesquisa a partir dos conceitos, considerando-os como ferramentas operacionais. Na medida
em que consideramos a centralidade da produção do espaço metropolitano, na pesquisa, não
definimos conceitos estáticos, mas consideramos, sobretudo, o papel dos agentes sociais.
Corrêa (2011), ao apresentar a relação entre os agentes sociais e a produção do espaço nos
coloca que:
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(...) os agentes sociais são quase sempre os mesmos de outras proposições.
São eles os proprietários dos meios de produção, os proprietários fundiários,
os promotores imobiliários, o Estado e os grupos sociais excluídos. A partir
de sua ação, o espaço é produzido, impregnado de materialidades, como
campos cultivados, estradas, represas e centros urbanos com ruas, bairros,
áreas comerciais e fabris, mas também pelos significados diversos, como
aqueles associados à estética, status, etnicidade e sacralidade. À exceção do
Estado, esses agentes são encontrados em sua forma pura, ou quase pura
(CORRÊA, 2011, p. 44).

Cabe ao pesquisador elencar quais são os agentes sociais essenciais ao entendimento
das dinâmicas socioespaciais a serem analisadas em cada tipo de pesquisa. Quanto à
afirmativa do autor, destacamos dois elementos para iniciar o debate sobre a produção do
espaço metropolitano de Trindade. O primeiro consiste em elencar os principais agentes que
influenciam esse processo. Os agentes hegemônicos são aqueles que detêm o poder de
alteração imediato nas dinâmicas socioespaciais, a exemplo dos grupos imobiliários, das
concessionárias que detêm o monopólio do transporte coletivo e do Estado.
O entendimento da ação dos agentes sociais deve partir da sua materialidade. Observase nos estudos de Carlos (2011; 2013a; 2015) importante contribuição para a compreensão da
relação entre as práticas sociais capitalistas com a organização da cidade contemporânea.
Partindo predominantemente de análises sobre a cidade de São Paulo, a autora nos apresenta o
conceito de “espaço mercadoria”. Nesse sentido, o espaço é alienado pelo capitalismo, como
qualquer outro objeto, possuindo valor de uso e valor de troca. Comumente, o valor de troca
predomina em relação ao valor de uso (CARLOS, 2011).
O conceito “espaço mercadoria” nos direciona à noção de acesso heterogêneo aos bens
e serviços materializados na cidade. Sob os paradigmas do capitalismo, o indivíduo só
consome aqueles bens relativos ao seu capital financeiro, nesse sentido, podemos observar a
contribuição do conceito para a análise dos processos de privação dos direitos sociais, como
acesso à saúde, educação, habitação, saneamento básico, mobilidade, dentre outros.
Assim como a produção da mercadoria é um elemento de alta complexidade, a
produção do espaço também se faz. A comercialização de espacialidades se faz a partir de
uma série de estratégias de mercado. Um bom exemplo pode ser representado na maneira
como determinados grupos hegemônicos do capital se apropriam dos desejos, anseios e medo
do indivíduo para agregar valor sobre determinado objeto. Já no século XIX Marx
apresentava o conceito de “fetichismo da mercadoria” em que o autor apontava as estratégias
de acumulação do capital ao estímulo (quando não alienação) dos desejos vinculados a
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determinadas mercadorias. Tomando a metrópole a partir da noção de espaço mercadoria,
notamos uma série de objetos e espacialidades que estão contempladas na proposição de
Marx. A figura 2, apresenta como os objetos em questão se fantasiam, a partir de diferentes
motivações.

Figura 2. Marketing e demandas metropolitanas
Fonte: JEEP (2014); MILUTA IMÓVEIS (2014)

Mobilidade e habitação são duas demandas elementares para a vida metropolitana.
Nesse sentido, diversas são as estratégias de comercialização das mercadorias vinculadas a
essas demandas. Ao tratar de mobilidade, podemos enfatizar que o automóvel não é
considerado apenas instrumento de mobilidade, mas também como um instrumento de
“status”, ou mesmo de poder. Por outro lado, quando se trata de habitação, se observam duas
estratégias comumente utilizadas pelos promotores imobiliários, sendo elas o “fetiche” pela
segurança e a proximidade à natureza. Em meio às constantes narrativas de insegurança
urbana, o discurso de segurança se configura como um importante elemento de marketing.
Outro elemento, não menos importante, está exposto na “fuga” à rotina urbana, sendo que a
proximidade de nichos verdes, também são constantemente comercializados.
Esses processos devem ser entendidos a partir da ação dos agentes sociais envolvidos.
O conhecimento de práticas espaciais é imprescindível para a efetividade das estratégias dos
diferentes grupos sociais. A partir de uma série de critérios, ocorre a seleção das
espacialidades em que se materializarão as atividades propostas. A noção de seletividade,
apresentada por Moreira (2015, p. 82) ao afirmar que “A organização espacial da sociedade
começa com a prática da seletividade”. O autor continua a análise enfatizando a importância
das noções de localização e distribuição, em que a seletividade ocorre “Por meio da
localização, o homem elege a melhor possibilidade de fixação espacial de suas ações. A
distribuição compõe o sistema das localizações e transforma a seletividade em uma
configuração de pontos e o todo numa extensão” (MOREIRA, 2015, p. 82 e 83).
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Exemplo claro de como a seletividade espacial interfere no processo de
metropolização está materializado na RMG. Concordamos com Arrais (2013) quando alerta
para a importância da implantação de Goiânia, como capital estadual para entender a atual
conjuntura metropolitana. Pensar a institucionalização de Goiânia enquanto capital estadual
nos direciona a considerar uma série de elementos vinculados à perspectiva de seletividade,
como questões geomorfológicas, conjuntura política estadual, mas, sobretudo, a relação entre
localização e distribuição. Outra contribuição para o entendimento dessa dinâmica
(localização e distribuição) está pautada nos fixos e fluxos, expostos em Santos (2012) em
que:
Os elementos fixos, fixados em cada lugar, permitem ações que modificam o
próprio lugar, fluxos novos ou renovados que recriam as condições
ambientais e as condições sociais, e redefinem cada lugar. Os fluxos são um
resultado direto ou indireto das ações e atravessam ou se instalam nos fixos,
modificando a sua significação e o seu valor, ao mesmo tempo em que,
também, se modificam (SANTOS, 2012, p. 38).

Os fixos e fluxos são conceitos elementares para entender a totalidade espacial em
ambientes metropolitanos, uma vez que retomam as interações socioespaciais em sua
complexidade, ou seja, a relação entre forma espacial e processos sociais (HARVEY, 1980).
Essa perspectiva contribui incisivamente para o debate de um dos fenômenos mais debatidos
em ambientes metropolitanos, a mobilidade. Alencar (2014) apresentou como a localização
dos estabelecimentos de ensino público na RMG influencia diretamente os padrões de
deslocamento dos estudantes.
A mobilidade em ambientes metropolitanos pode ser entendida como um capital
social, como exposto por Levy (2001). As condições de se locomover em uma metrópole são
observadas na contemporaneidade como um drama cotidiano para determinados grupos
sociais. As motivações não se restringem às condições financeiras, mas também ao perfil
etário, presença de deficientes em determinadas espacialidades, ou mesmo à periculosidade da
circulação de mulheres. É importante destacar que quando se fala de mobilidade
metropolitana a questão não se restringe às noções de transporte coletivo – individual.
Diversos são os fatores de influência, a exemplo da pavimentação asfáltica, vias de
circulação, dentre outros.
Outra Função pública de interesse comum que pode ser incorporada na prática de
seletividade espacial no debate metropolitano é a questão sanitária. É muito comum a
presença desse serviço na descrição das funções públicas de interesse comum (legislações
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metropolitanas). Esse serviço altera de forma direta os fluxos de serviços, a exemplo dos
“caminhões limpa fossa” que circulam cotidianamente nas periferias urbanas das RMs, bem
como na paisagem das cidades, influenciando os odores e visibilidade.
Analisar um ambiente metropolitano é um exercício de grande amplitude. Na
sequência da pesquisa o processo de metropolização é abordado por meio de quatro eixos
estruturante, sendo eles:
Agentes Sociais: o processo de metropolização compreendido a partir das práticas
socioespaciais

ocorre

por

meio

da

produção

capitalista

do

espaço,

em

que,

predominantemente, esses agentes, se apropriam das espacialidades enquanto uma
mercadoria. Dentre alguns casos, se destacam, os agentes fundiários enquanto grupos que
detêm o monopólio da mobilidade e o Estado.
Atos normativos: vincula-se à necessidade de uma gestão diferenciada do território. O
discurso predominante está relacionado à gestão compartilhada das funções públicas de
interesse comum, a exemplo de habitação, saneamento básico e mobilidade. Cabe às Unidades
Federativas, a instituição e implantação das diretrizes de governança metropolitana.
Materialidade: as práticas de gestão territorial que ocorrem nas RMs exprimem uma
dimensão material clara, a exemplo das dinâmicas centro – periferia. A análise desse quesito,
tem relação direta com a compreensão dos agentes sociais, bem como dos níveis e dimensões
da produção do espaço.
Vida Cotidiana: exprime as práticas cotidianas da população. É importante considerar como
as formas espaciais orientam as práticas cotidianas, assim como, também as fragmentam.
Enfim, esses são alguns elementos que serão discutidos ao longo dos próximos capítulos a fim
de compreender as dinâmicas intrametropolitanas e intraurbanas próprias à RMG e ao
município de Trindade.
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CAPÍTULO II
________________________
METROPOLIZAÇÃO E
FUNÇÕES PÚBLICAS DE INTERESSE COMUM
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Este capítulo tem o objetivo de analisar o processo de Metropolização e sua relação
com as funções públicas de interesse comum próprias aos ambientes Metropolitanos. Nessa
perspectiva, consideramos que a metropolização é uma dinâmica específica do processo de
urbanização. A expansão das atividades urbanas na metrópole deixam de ser tomadas como
ocorrência individual, passando a englobar diferentes municípios. A identificação das funções
públicas de interesse comum é elemento central para a gestão das RMs, dentre as funções
mais comuns, destacam-se mobilidade, habitação e saneamento básico.

2.1 METRÓPOLE E A CONFIGURAÇÃO ESPACIAL CONTEMPORÂNEA
Se outrora era possível observar várias cidades em volta de uma cidade primaz,
constituindo um tecido urbano conurbado, contínuo e com forte centralização industrial,
comercial e populacional, temos na contemporaneidade uma configuração espacial distinta.
Isso decorre do que Sposito (2008) chama de irradiação internacional de empresas, capitais e
universidades. Dessa forma a metrópole contemporânea continua a polarizar as cidades de sua
rede de influência, porém, ao contrário das formações metropolitanas existentes na Inglaterra
do século XIX, apresentam-se mais dispersas pelo território, ampliando seu raio de ação e as
conexões entre os espaços metropolitanos e as cidades médias e pequenas. O resultado dessa
nova configuração espacial é a descentralização de empresas e do capital por todo o território,
no entanto, esses espaços estão interligados à lógica do capital. Santos (2008) analisa a fluidez
desses espaços afirmando que:
O fato, porém, é que, pela estruturação do seu território e do seu mercado uno e múltiplo-, as cidades atuais, sobretudo as metrópoles, abertas a todos
os ventos do mundo, não são menos individualizadas. Esses lugares, com sua
gama infinita de situações, são a fábrica de relações numerosas, frequentes e
densas. (SANTOS, 2008, p. 318-319).

Desse modo, o processo de metropolização pode ser pensado de diferentes
perspectivas como: questão habitacional, sanitária, segregação social, violência urbana,
concentração de renda e capital, e em diversas situações, visto que as especificidades de cada
espaço corroboram para a consolidação de formações espaciais distintas e que se interligam
por meio das redes físicas e de informação que são criadas e se dispersam pelo território.
De maneira sistematizada, podemos pensar o processo de metropolização como a
disseminação das atividades econômicas e sociais do núcleo metropolitano aos demais

46

municípios que estão em seu raio de ação direto. Arrais (2013) concebe a metrópole como
resultado da ação de diferentes forças sobre determinado território. A esse respeito o autor
afirma que:
A palavra "metropolização", resultado da junção de substantivos femininos
"metrópole" e "ação", fornece pistas de que se trata de um processo de
extensão, uma ação, uma atração, um exercício de força sobre determinado
território. Observada dessa forma, a metrópole é transformada em sujeito,
que exerce força centrípeta, influenciando, quando não determinando, as
relações econômicas e sociais no território nacional (ARRAIS, 2013, p. 145146).

A palavra metropolização, portanto, é carregada de complexidade e sua ação centrípeta
no território pode conduzir à ocorrência de mudanças econômicas, sociais, políticas e
culturais, em âmbito nacional. Pensando no processo de polarização exercido pela metrópole
e nas implicações que esse movimento pode gerar, faz-se necessário pensar o processo de
metropolização recorrendo à escala geográfica.
Souza (2013) faz um resgate teórico a respeito da escala cartográfica e escala
geográfica. A escala cartográfica diz respeito à relação matemática que existe entre a
dimensão de um objeto no mundo real e sua dimensão se representado em um desenho, mapa
ou carta. A escala geográfica pode ser subdividida em “escala do fenômeno”, “escala de
análise” e “escala de ação”. A primeira pode estar relacionada à característica de determinado
objeto no mundo, seja ele de abrangência física, como um rio, montanha ou tamanho de um
país. Podem também estar ligadas a fenômenos sociais previsíveis ou não, como catástrofes
naturais ou lutas de movimentos sociais. A “escala de análise” por sua vez, contribui para a
apreensão e análise dos processos sociais e objetos reais. E por fim, a escala de ação diz
respeito à abrangência da ação dos agentes sociais. A esse respeito o autor enfatiza que:
De sua parte, a escala de ação diz respeito a um espaço muito específico e
muito diretamente político: aquele referente, em um raciocínio
eminentemente estratégico, à reflexão acerca do alcance espacial das práticas
dos agentes. É, portanto, um tipo de escala que se refere a determinados
fenômenos sociais, concernentes a ações (em geral coletivas) e ao papel dos
agentes/sujeitos"12. (SOUZA, 2013, p. 182)

A interação entre a escala geográfica e o processo de metropolização, contribui para a
compreensão de diferentes processos socioespaciais desenvolvidos na contemporaneidade, a
exemplo dos deslocamentos cotidianos para acesso a serviços básicos, oferta de mobilidade e
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polarização econômica. A figura 2 apresenta o impacto da polarização econômica na
organização do território brasileiro, observando as motivações que desenvolvem diferentes
padrões de conexões aéreas no país.

Figura 3. Conexões aéreas no Brasil, 2007
Fonte: IBGE, 2008

A partir da análise da figura 3, podemos pensar o processo de metropolização para
além dos dados quantitativos. Inicialmente, percebe-se São Paulo como o principal centro de
interação com os demais aeroportos, fato justificado pela sua concentração econômica e
demográfica. Por outro lado, Brasília é o segundo maior centro de conexão, não em termos
absolutos. Em termos populacionais, a capital federal não exerce uma "competitividade" com
São Paulo, mas sua funcionalidade política, aliada ao seu posicionamento geográfico
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impulsionam o fluxo de passageiros e cargas para a respectiva localidade (IBGE, 2008)13.
Esse processo pode ser compreendido a partir de algumas perspectivas de análises
geográficas, como por exemplo, a relação entre os fixos e fluxos, abordada por Santos (2012).
O autor apresenta os fixos enquanto estrutura física com uma base material rígida, nesse caso,
os aeroportos. Os fluxos são caracterizados a partir de suas interações sociais com os fixos, a
exemplo, das demandas por transporte aéreo, em que se observa que metrópoles nacionais
organizam as relações socioeconômicas em um âmbito interestadual, apresentando diferentes
padrões de polarização metropolitanos no Brasil.
As relações metropolitanas também podem ser pensadas em uma escala interna, ou
melhor, intrametropolitana. Cabe nesse sentido, analisar as relações sociais, desenvolvidas a
partir da centralização e polarização do núcleo metropolitano, em sua região de influência
imediata. Pinto (2009) ao utilizar a RMG para exemplificar as possibilidades de análises
intrametropolitanas destacou a relação entre os municípios marginais e o núcleo
metropolitano, com o desenvolvimento de processos socioespaciais, como a segregação e a
mobilidade cotidiana. Alguns exemplos que podem ser destacados são a segmentação
residencial, fragmentação do tempo cotidiano por conta das dificuldades de mobilidade e
disparidades de rendimentos entre a população metropolitana.
As duas formas de conceber as análises sobre o papel da metrópole diante de seu
ordenamento territorial demonstram a importância da expansão das atividades hegemônicas
do capital. Tanto do ponto de vista da escala interestadual, quanto da escala
intrametropolitana, a presença de financiamento e venda ocorre para o desenvolvimento de
atividades no território, seja por meio da mobilidade cotidiana, ou pela possibilidade de
importação/exportação de mercadorias e serviços.
O processo de metropolização do ponto de vista histórico está associado ao
crescimento exacerbado do tecido urbano das cidades, formando um tecido descontínuo. O
tamanho que algumas cidades assumem para Mumford (2008) não é resultado do progresso
tecnológico, pois esse crescimento antecedeu os progressos técnicos vislumbrados nos dois
últimos séculos. Para o autor:

13

A Região de influência das cidades considera as seguintes tipologias: Metrópoles - Metrópole nacional e
Metrópole, Capital Regional - Capital Regional A, Capital Regional B, Capital Regional C, Centro subregional - Centro sub-regional A, Centro sub-regional B, Centro de Zona - Centro de zona A, Centro de Zona
B, Centro Local. (IBGE, 2008).
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[...] a fase metropolitana só se tornou universal quando os meios técnicos de
congestionamento se tinham tornado adequados e seu uso proveitoso para
aqueles que os manufaturavam ou empregavam. A metrópole moderna é,
antes, um notável exemplo de um singular atraso cultural, dentro do domínio
da própria técnica: quer dizer, a continuação, por meios técnicos altamente
adiantados, das formas e fins obsoletos de uma civilização socialmente
retardada. (MUMFORD, 2008, p. 649).

Portanto, a crítica do autor se remete ao entendimento sobre o que significava um
planejamento metropolitano, apoiado na visão segundo a qual a qualidade do ambiente urbano
estaria vinculada ao maior número de construções. Dessa forma se criaria uma falsa ideia de
que prédios altos, ruas largas e estacionamentos amplos proporcionariam uma sensação de
bem estar. Todavia, ao contrário do que se pudesse pensar, essa configuração espacial estava
apenas a serviço da expansão do capital para obtenção de maiores lucros, e em nada tinha a
ver com a "satisfação das necessidades da vida".
Hall (1988) por sua vez, apoia-se em estudos de Mumford a respeito das mazelas
sociais geradas pelo avanço tecnológico, aliado ao planejamento equivocado do espaço e à
acumulação de pessoas nas cidades, geradas em consequência do avanço tecnológico. Para o
autor, as denominadas "cidades-mundo" não devem expandir sua mancha urbana, e sim
crescer "botanicamente", ou seja, a presença de paisagem vegetal traria "aromas campestres"
para a cidade e qualidade ao ambiente metropolitano e isso seria mais adequado às demandas
da população.
Quando pensamos a dimensão mundial da metropolização, temos no século XIX forte
vinculação com o processo de industrialização que até então se desenvolvia em ritmo
acelerado e com grande concentração populacional. E no século XXI a metropolização está
associada à territorialização das dinâmicas econômicas e culturais, "dos processos de
globalização e inovação" além do forte peso industrial que permanece nesse momento
conforme destacado por Arrais 2013 (p. 146).
No Brasil, pode-se pensar a problemática metropolitana a partir de duas perspectivas.
Primeiro a partir das dinâmicas socioespaciais desenvolvidas em áreas metropolitanas.
Posteriormente, a partir das estratégias políticas vinculadas à institucionalização de RMs.
Arrais (2012) ao problematizar essa tendência propôs uma discussão baseadas em duas
escalas de análise:
A expressão a priori, comumente utilizada na discussão sobre as formas de
conhecimento, designa algo como o que vem antes. Essa expressão está
relacionada, na filosofia, às possibilidades do conhecimento pela razão, em
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detrimento do conhecimento advindo da experiência. Nesse texto a
expressão é utilizada para ilustrar a força do discurso institucional, no
sentido de influenciar, quando não determinar, as agendas de pesquisa sobre
a dinâmica metropolitana brasileira (...). Diferentemente de a priori, a
expressão a posteriori designa, de forma sucinta, a possibilidade do
conhecimento adquirido a partir da experiência. A experiência, nesse caso,
diz respeito ao reconhecimento dos processos espaciais de integração
territorial e de fragmentação político-administrativa (ARRAIS, 2012, p. 1-2,
5).

Partindo dessa perspectiva metodológica referente à análise metropolitana, observamse as dinâmicas mencionadas claramente no território nacional. Sobre o processo de
metropolização a priori, podemos exemplificar com a disseminação de RMs com baixos
índices de integração espacial no território brasileiro. No que concerne ao processo a
posteriori podemos citar os impasses vinculados às funções públicas de interesse comum,
como a mobilidade metropolitana, saneamento básico e questões habitacionais.
Os primeiros indícios que demonstravam interesse em instituir Regiões Metropolitanas
(RMs) no Brasil ocorreram por meio da Emenda Constitucional n°1 de 1969, que ampliou
dentre outros elementos a possibilidade de maior abertura às intervenções nos municípios em
comparação à Emenda publicada em 1967, que já informava o interesse em instituir RMs
(BRASIL, 1967/1969). O artigo 164 da constituição previa que:
Art. 164. "A União, mediante Lei Complementar, poderá, para realização de
serviços comuns, estabelecer regiões metropolitanas constituídas por
municípios que, independentemente de sua vinculação administrativa, façam
parte de uma mesma comunidade socioeconômica." (BRASIL,1967).

Logo no início, percebemos que a intencionalidade principal na institucionalização das
RMs era promover a realização de serviços comuns que atendessem de forma integrada os
municípios que compunham esses ambientes. Em seguida, o primeiro Plano Nacional de
Desenvolvimento (PND) proposto durante o governo Médici (1969/1974), também
mencionava a importância dessa criação como forma de centralizar e verticalizar as ações
governamentais de modo condizente com o modelo governamental vigente deste ao golpe
militar de 1964. (GOUVÊA, 2005).
Então, em 1973 ocorre a formalização das recomendações descritas na legislação de
1967/1969 e no I PND, com o marco regulatório que instituiu oito RMs no território nacional,
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que seriam geridas pelo governo federal.14Seu objetivo era "promover a elaboração do Plano
de Desenvolvimento integrado da região metropolitana e a programação dos serviços
comuns" (BRASIL, 1973). Novamente se deixou claro que era necessário criar planos e
projetos que contemplassem as funções públicas de interesse comum15 de modo a promover
maior desenvolvimento econômico e social nas RMs.
Com a promulgação da constituição de 1988 surge o discurso de descentralizar o
poder via reconhecimento dos municípios enquanto entes federativos autônomos16, e a
transferência da responsabilidade por instituir RMs passa para as mãos dos Estados. Em seu
artigo 25 parágrafo 3º fica estabelecido que:
§ 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).

Arrais (2012, p. 6) problematiza essa transferência de responsabilidade pela
institucionalização de RMs afirmando que "esses momentos de institucionalização
metropolitana não refletiram a complexidade das dinâmicas demográficas e territoriais da rede
urbana brasileira". Vale ressaltar ainda que os objetivos de promover um desenvolvimento
integrado, traçados na década de 1960, permaneceram como objetivos presentes em todos os
projetos de criação de RMs no Brasil até 2014, como observado por Alencar (2014) ao
desenvolver uma análise comparativa das Constituições Estaduais do Brasil. Podemos dizer,
portanto, que o processo de metropolização ganhou maior evidência após as mudanças
decorrentes da constituição de 1988, pois forma-se um novo cenário metropolitano,
decorrente da criação de inúmeras RMs, como demonstrado pela figura 3.
Desde a constituição de 1988 era necessário iniciar uma discussão a fim de
regulamentar critérios mínimos que atribuíssem a verdadeira natureza de instituição de novas
14

Ficam definidas pela Lei Complementar n° 14, de 8 de Junho de 1973, as seguintes Regiões Metropolitanas
Brasileiras: São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife, Salvador, Curitiba, Belém e Fortaleza. Fonte:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp14.htm. Acesso em: 03/08/2014
15
O interesse comum inclui funções públicas e serviços que atendam a mais de um Município, assim como os
que, restritos ao território de um deles, sejam de algum modo dependentes, concorrentes, confluentes ou
integrados
de
funções
públicas,
bem
como
serviços
supra
municipais.
Fonte:
http://www.stf.jus.br/portal/constituicao/artigobd.asp?item=%20392. Acesso em 10/08/2014
16 Portanto temos a União, formada por Estados autônomos e estes por sua vez são formados por municípios
autônomos. E o conjunto de Estados e municípios formam a República Federativa Brasileira (BRASIL, 1988).
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RMs no Brasil. Para Moura e Hoshino (2015) não bastava criar RMs apenas para atender às
demandas políticas dos estados, que além de ineficazes não atendiam aos critérios mínimos
contidos nas funções públicas de interesse comum como abastecimento de água, coleta e
destinação dos resíduos, dentre outros, que exigem uma ação conjunta entre os municípios
presentes nessas regiões.
Com o intuito de estabelecer critérios para instituição de novas RMs pelos estados
entrou em tramitação em 2004 o projeto de lei n° 3.460. Dentre as várias versões que o
projeto apresentou havia a proposição de que para ser considerada uma RM a população total
deveria representar 5% da população do país. Esse critério não se adequava à realidade
brasileira, visto que, entrariam apenas a RM de São Paulo e a Aglomeração Urbana do Rio de
Janeiro. Após essa versão do projeto, várias outras foram feitas no sentido de se adequar
melhor à nossa realidade. Entre arquivamentos e reaberturas, o projeto foi reformulado e
apenas em 2015 foi aprovado por meio da lei n° 13.089, de 12 de janeiro de 2015.
Ainda no seu primeiro artigo a lei já deixa explícito o seu objetivo central:
Art. 1o 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, com base nos incisos
XX do art. 21, IX do art. 23 e I do art. 24, no § 3º do art. 25 e no art. 182 da
Constituição Federal. (BRASIL, 2015).

No início da lei supracitada fica posto o objetivo de apresentar as diretrizes legais para
o planejamento, gestão e execução das funções públicas de interesse comum nas RMs e em
Aglomerações Urbanas (AU) instituídas pelo estado.17 Logo adiante no Art. 2º se tem a
conceituação de cada elemento constante na lei, a exemplo: aglomeração urbana, função
pública de interesse comum, governança interfederativa, metrópole, entre outros.
No decorrer da lei do Estatuto da Metrópole é possível elencar alguns avanços
conceituais no sentido de estabelecer diretrizes gerais para o planejamento, gestão e execução
de funções públicas de interesse comum nas RM’s e Aglomerados urbanos. Alguns exemplos
que podem ser destacados são: traçar critérios para a efetivação de uma Governança
Interfederativa, elencar os instrumentos necessários para que haja um desenvolvimento
17

Esta lei se aplica também para as microrregiões instituídas pelos estados.
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urbano integrado, além disso, são apresentados os critérios para que haja a contribuição da
União na política nacional de desenvolvimento urbano. Porém essa lei ainda possui pontos
que necessitam de adequação, como o fato de ainda conceder facultativo aos estados à
instituição de RMs, ao passo que era necessário apresentar critérios rígidos para esta
institucionalização em forma de lei e não definir de forma explícita os critérios necessários
para instituição desses ambientes.
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Figura 4. Regiões Metropolitanas e Regiões Integradas de Desenvolvimento, 1973 - 2015
Fonte: Leis Complementares Estaduais, 1973-2015
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Entre as décadas de 1973 e 2014 acontece a criação de 65 RMs no Brasil, com maior
destaque para 2012 em que são criadas 9 RMs. Sob pontos de vista diversos, podemos
verificar que esse processo de institucionalização é um tanto quanto heterogêneo. Se por
exemplo forem considerados os totais de municípios que compõem a RM de Macapá e Boa
Vista, teremos apenas dois municípios formando essas regiões, ao passo em que RMs de
regiões como a de Belo Horizonte possuem 62 municípios e São Paulo com 39 municípios.
Quando consideramos o total de RMs por Estado também podemos observar essas distinções.
Enquanto o Estado de Santa Catarina possui 8 RMs, temos no Espírito Santo e Mato Grosso a
presença de apenas uma. Assim como levantamos esses aspectos, muitos outros podem ser
colocados para discussão para problematizar se a simples institucionalização desses ambientes
garante o cumprimento dos objetivos propostos para justificar a criação desses arranjos e o
cumprimento das funções públicas de interesse comum. O Artigo 5, da Lei Complementar
número 14, de 1973 propõe os seguintes objetivos para criação de RMs:

I - planejamento integrado do desenvolvimento econômico e social; II saneamento básico, notadamente abastecimento de água e rede de esgotos e
serviço de limpeza pública; III - uso do solo metropolitano; IV - transportes
e sistema viário, V - produção e distribuição de gás combustível canalizado;
VI - aproveitamento dos recursos hídricos e controle da poluição ambiental,
na forma que dispuser a lei federal; VII - outros serviços incluídos na área de
competência do Conselho Deliberativo por lei federal (BRASIL, 1973).

Com base em Gouvêa (2005), podemos afirmar que a simples constituição desse nível
de governo, com atribuições próprias, não viabiliza a efetiva integração entre os objetivos e as
ações postas em prática visando promover um verdadeiro desenvolvimento integrado. O
modelo metropolitano territorializado no Brasil, a partir da polarização exacerbada de
algumas cidades sob os municípios que estão no seu raio de influência, contribuem, portanto,
de forma negativa para a efetivação desses objetivos, conforme destacado por Gouvêa (2005,
p. 127).
Na análise da questão metropolitana no Brasil é necessário observar o fato
de que a maioria das RMs existentes está situada em torno de uma capital
estadual. Esses megamunicípios, em função do seu significativo porte
populacional e de sua importância política, econômica e social, não só
exercem uma influência descomunal sobre a maioria dos municípios
vizinhos, como também tendem a contribuir negativamente para a
construção de modelos institucionais de corte metropolitano. (GOUVÊA,
2005, p. 127).
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Pensando a questão metropolitana a posteriori podemos destacar alguns impasses que
são comuns a diferentes ambientes metropolitanos, como habitação, saneamento básico,
mobilidade e governança metropolitana. A seguir, se destacam algumas dinâmicas existentes
em diferentes localidades no território nacional.
Habitação: Harvey (1980) menciona a habitação como uma das necessidades básicas
dos habitantes residentes em uma cidade, assim como Lefebvre (2009) destaca a importância
da dimensão do habitar para a compreensão das dinâmicas socioespaciais desenvolvidas no
espaço urbano. Mais uma vez, recorrendo à perspectiva do conceito espaço-mercadoria,
concebe-se a importância do acesso à habitação como elemento a se valorizar, tanto do ponto
de vista do valor de troca (negociação de terras metropolitanas), quanto do ponto de vista do
valor de uso (subjetividade referente às práticas dos indivíduos). Pensando um ambiente com
essas características fica evidente que o acesso à habitação ocorre de forma desigual, sendo
que em determinados casos o "direito de morar" previsto na constituição federal de 1988
torna-se incerto.
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Figura 5. Déficit habitacional por Regiões Metropolitanas, 2010
Fonte: Nota técnica IPEA, 2010
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A figura 5 trata do total de domicílios e déficit habitacional por RMs em 2010.
As 44 RMs consideradas somavam 28.393.420 domicílios para um déficit habitacional
de 3.103.361 (IBGE, 2010). O déficit habitacional é um impasse presente em todas as
RMs selecionadas. Entretanto alguns casos merecem destaque, como as RMs do
Sudoeste Maranhense, Manaus e a RIDE Terezina, que apresentaram índices de
20,20%, 19,28% e 18,93% respectivamente. Outras 19 RMs apresentaram valores
superiores a 10% de déficit. As RMs que apresentaram os menores valores percentuais
foram as RMs de Carbonífera e de Tubarão (ambas em Santa Catarina) com 6,18% e
6,26% respectivamente. Esse déficit pode ser explicado sob duas perspectivas conforme
afirma Arrais (2013). A primeira diz respeito ao processo de valorização fundiária que
ocorre de forma mais concentrada nos ambientes metropolitanos, induzindo a população
a adquirir suas residências especialmente nos municípios limítrofes, onde a valorização
fundiária é menor. A segunda diz respeito aos estímulos ao processo de fragmentação
para fins de segunda residência que estão sendo praticados nos municípios periféricos
tanto em RMs litorâneas, como é o caso da RM de Fortaleza, quanto às que não estão
nesses ambientes como na Região Metropolitana de Goiânia.
Saneamento Básico: Impasses vinculados a esse serviço também são muito
comuns às RMs brasileiras. Assim como as demais estruturas materializadas no espaço,
o acesso ao saneamento básico também varia de acordo com a renda de cada indivíduo.
Todavia a renda não explica a existência ou não desse tipo de serviço, visto que vários
municípios não disponibilizam esse tipo de benfeitoria urbana para toda a população.
Dessa forma observamos grandes impasses na disponibilidade desse tipo de serviço, não
apenas na RMG ou no município de Trindade, mas em praticamente todos os
municípios brasileiros.
Já a figura 6 trata dos domicílios por tipo de habitação em 2010. Percebe-se o
relevante número de habitações inadequadas ou semi-adequadas, espacializadas nas
RMs. As RMs com maior incidência desse tipo de habitações foram as do Agreste
Alagoano, de Macapá e do Cariri com 93,03% 89,04% e 73,36% respectivamente. Esse
processo pode ser entendido a partir da gestão do serviço, uma vez que necessita da
ação conjunta entre diferentes entes federados para a execução de políticas públicas que
atendam a essas demandas, e como os recursos para investimentos em infraestrutura são
limitados, acabam por gerar impasses cada vez maiores.

59

Figura 6. Regiões Metropolitanas no Brasil: domicílios por tipo de habitação, 2010
Fonte: IBGE, 2010
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A dinâmica de organização do espaço metropolitano é compreendida a partir de
dois aspectos. Primeiro, pode-se considerar a grande demanda por habitação,
ocasionada pela densificação populacional do núcleo metropolitano. Com isso temos a
diminuição dos estoques de terras e consequente direcionamento dos fluxos migratórios
para os municípios limítrofes. A partir da intensa demanda por habitação, a
infraestrutura pública não acompanhou o incremento populacional. Além disso,
observa-se também que o espaço urbano transformou-se em palco de estratégias por
parte do poder público. Cabe a seguinte indagação: De quem é a responsabilidade pela
gestão desses espaços? Do município periférico, que arrecada os recursos tributários do
solo urbano? Do Núcleo Metropolitano, local onde parte significativa da população
vende sua força de trabalho? Ou ainda do Governo Estadual, responsável pela
instituição e gestão das RMs? Adiante tentaremos responder a essas indagações.

2.2 DELIMITANDO UM RECORTE PARA A INTEGRAÇÃO: AGLUG E RMG
Partindo de aspectos normativos podemos compreender o pensamento
metropolitano no território goiano a partir do início da década de 1980 com a
regulamentação da Lei nº 8.596 de 27 de novembro de 1980, que instituiu o AGLUG
(Aglomerado Urbano de Goiânia). O quadro 1 apresenta a disposição das leis que
delimitaram a organização e ação estatal diante de tal recorte espacial.
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Quadro 1. Síntese das leis e decretos referentes ao aglomerado urbano de Goiânia, 1980 1999

27/11/1980

8.956

21/10/1983

9.369

12/06/1987

2.755

06/10/1987

2.836

21/06/1989

10.845

05/06/1990

3.443

27/12/1991

9

10/07/1992

10

28/03/1994

12.313

20/05/1994

4.253

02/12/1994

12.842

24/02/1995

4.407

18/07/1995

16

25/11/1997

4.486

09/01/1998

23

23/11/1999

5.144

Cria o Aglomerado Urbano de Goiânia.
Alteração nos municípios que compõem o Aglomerado Urbano
de Goiânia.
Sobre a criação do Conselho de Transporte Coletivo e da
Comissão de Fiscalização, da Comissão Tarifária e da Comissão
de Fiscalização.
Sobre os objetivos do Aglomerado Urbano de Goiânia.
Alteração nos municípios que compõem o Aglomerado Urbano
de Goiânia.
Institui o Passe Livre para portadores de necessidades
especiais.
Alteração nos municípios que compõem o Aglomerado Urbano
de Goiânia.
Alteração nos municípios que compõem o Aglomerado Urbano
de Goiânia.
Gratuidade e subsídio aos usuários do Transporte Coletivo de
passageiros.
Normatização dos Subsídios ou Gratuidade aos Usuários do
Transporte Coletivo.
Cria o Programa Integrado de Transporte Coletivo da Região,
Cria o Fundo Especial e propõe diretrizes para o
desenvolvimento do Transporte Coletivo.
Aprova o Regulamento do Fundo Especial de Desenvolvimento
do Transporte Coletivo Urbano.
Alteração nos municípios que compõem o Aglomerado Urbano
de Goiânia.
Regulamenta a ação da TRANSURB.
Alteração nos municípios que compõem o Aglomerado Urbano
de Goiânia.
Dispõe sobre o expediente nas repartições públicas em data
específica.

Outros

Regulação do
Solo
Planejamento
Tributário
ou Fiscal
Abastecimento de
Água

Transporte
Coletivo Urbano

Disposição da Lei

Institucionalização

Número

Decreto

DATA

Lei

Serviço Destinado

x
x
x
x

x

x
x
x
x
x
x
x

x

x
x
x
x
x

Fonte: Gabinete Civil do Estado de Goiás, 2013

É interessante observar que após sua criação, o AGLUG demorou sete anos para
receber seus primeiros objetivos, com a instituição da Lei nº 2.755 de 06 de outubro de
1987. Em seu artigo 2º consta que os objetivos eram:
I - planejamento integrado do desenvolvimento econômico e social; II
- saneamento básico e ambiental, notadamente o abastecimento de
água, rede de esgoto e controle da poluição; III - transporte e sistema
viário; IV - regulamentação de uso do solo regional; V - utilização dos
recursos hídricos; VI - promoção de ações que visem à geração de
empregos e melhoria do nível de renda da população; VII - habitação
popular; VIII - desenvolvimento social (educação, saúde, segurança e
outros); IX - outras obras, atividades e serviços de interesse do
AGLUG, a critério do CODIAG (GOIÁS, 1987).

Observando os objetivos podemos perceber algumas especificidades em relação
à proposta de metropolização nacional, a exemplo da ausência do serviço de
saneamento básico como função pública de interesse comum. Do ponto de vista
normativo, o AGLUG apresentava algumas restrições de créditos, pois, como não era
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institucionalizado como RM pela Lei Complementar nº 14, de 8 de Junho de 1973, não
recebia incentivo de créditos federais para a execução de serviços comuns. E como
nesse momento o governo federal centralizava os recursos públicos, as possibilidades de
ação dos governos estaduais diante da problemática metropolitana eram bastante
limitadas.
O transporte coletivo foi o serviço que mais se destacou ao receber maior
número de propostas e projetos desse recorte institucional. Essa tendência demonstra o
que já foi exposto por Harvey (2005) ao tratar a funcionalidade das condições de
mobilidade para o desenvolvimento das atividades econômicas na sociedade
contemporânea. Desde as análises de Marx (2000) observa-se a importância do conceito
de circulação para a efetivação das atividades socioeconômicas, já que era necessário o
fluxo de indivíduos, seja como consumidor de mercadorias, ou como deslocamento de
força de trabalho. Sobre isso, o autor aponta que:
Do mesmo modo, se a margem de lucro precisa ser equalizada, então
tanto o capital quanto o trabalho devem possuir grande mobilidade; o
que significa que o Estado deve se empenhar, quando necessário, em
remover as barreiras em favor da mobilidade. Em geral, o Estado e,
em particular o sistema legal possuem um papel crucial a
desempenhar e na garantia da estabilidade desses relacionamentos
básicos (HARVEY, 2005, p. 84).

A partir da legislação vinculada ao transporte coletivo no AGLUG, percebe-se
que o governo estadual tratava a mobilidade a partir de duas perspectivas. Primeiro
como estratégia de expansão do capital. Nesse sentido as contribuições de Marx (2000)
são importantes ao afirmar que para a efetivação do processo produtivo é necessário que
haja a circulação de mercadorias. Além das mercadorias, também é necessário a
circulação dos indivíduos, bem como dos serviços “fluxos”18. Segundo, a partir da
importância social das condições de locomoção no espaço metropolitano. Do ponto de
vista do capital social nota-se que os programas de subsídios ou gratuidade de passagem
a grupos sociais específicos se configuram em uma tentativa de ofertar melhores
condições de deslocamentos desses grupos sociais pelo espaço metropolitano. Essa
perspectiva já foi observada em Levy (2001) ao enfatizar que:
18

Entende-se por serviços fluxos aqueles que não precisam necessariamente de uma base material no
território para sua efetivação, a exemplo dos serviços de táxis, serviços de entrega em domicílio, dentre
outros.
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O conjunto constituído pela possibilidade, pela competência e pelas
arbitragens que a segunda permite sobre a primeira pode ser lido como
um capital social, um bem que permite ao indivíduo desdobrar melhor
a sua estratégia no interior da sociedade. Baseando-se numa pesquisa
urbana, as análises que se seguem tendem a mostrar a importância da
mobilidade, considerada muito além dos deslocamentos efetuados ou
de uma hierarquia das localizações funcionais (LEVY, 2001, p.5)

Assim como observado por Levy (2001) fica claro que os indivíduos que
possuem maiores condições de locomoção no interior da cidade apresentam melhores
estratégias diante de suas necessidades individuais.
Outro aspecto que chama a atenção é a falta de legislação que trate de forma
mais clara da regulamentação do solo, que, por conta de suas características singulares,
possui as áreas de maior valorização fundiária devido a sua centralização e polarização
econômica. Nesse sentido, a falta de políticas de regulamentação vinculadas ao
planejamento sobre o uso e ocupação do solo no AGLURB foi bastante prejudicial para
a constituição de um planejamento integrado19. Isso ocorre na medida em que os agentes
capitalistas (imobiliárias, construtoras, empreiteiras, dentre outras) assumem a
responsabilidade de organizar o uso e ocupação do solo, podemos retomar o conceito de
espaço-mercadoria, proposto por Carlos (2011), em que o espaço passa a ser alienado
como qualquer outra mercadoria e, portanto, passa a ter valor de uso e valor de troca,
sendo que o valor de troca passa a ter mais importância que o valor de uso. Dessa
forma, o solo urbano passa a atender à lógica dos atores hegemônicos cujo acesso aos
indivíduos ocorre de maneira desigual. Destacando as atribuições do Estado diante
desse uso e ocupação do espaço urbano, Corrêa (2011) aponta que o Estado, em suas
atribuições de gestão, deve gerir o mercado imobiliário, não deixando essa função nas
“mãos” apenas da iniciativa privada. Nessa perspectiva, podemos inferir que os agentes
governamentais do AGLUG não exerceram suas atribuições em relação às funções
públicas de interesse comum.
O saneamento básico se caracteriza como outro serviço de interesse comum.
Entretanto, também não é mencionado no quadro 2. É evidente que o acesso a esse
serviço agrega valor à terra urbana, tão logo a seletividade espacial para investimentos
públicos deveria ocorrer de forma a prover maior justiça espacial. Entretanto, mais uma
19

Teixeira Neto (2012) apresentou o valor dos módulos rurais do estado de Goiás. A partir dos seus
estudos concluiu que as áreas de maior valorização fundiária se localizavam na RMG.
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vez, não foram observadas políticas comuns entre os diferentes municípios que
compunham o AGLUG. O principal objetivo observado no AGLUG é a delimitação de
um recorte institucional. Em seis ocasiões, ocorreram leis que alteravam as
municipalidades da região.

Quadro 2. Legislação sobre a lei de criação da Região Metropolitana de Goiânia e suas
posteriores alterações

09/06/2000
16/08/2000

30
5.269

03/10/2001
12/09/2003
07/11/2003

34
41
5.854

Institui o Conselho de Desenvolvimento Metropolitano e dispõe sobre suas competências e composição
Gratuídade do Transporte Coletivo à determinados grupos sociais
Específica a composição do Conselho de Desenvolvimento Metropolitano da Camara Deliberativa de
Transporte Coletivo Urbano e suas respectivas competências
Desapropriação de área para projeto de urbanístico de desenvolvimento economico e social
Institui a Rede Metropolitana de Ttransporte Coletivo e a Companhaima Metropolitana de Transporte
Coletivo, deliberando os componentes e suas funções
alteração na composição do Conselho de Desenvolvimento Metropolitano
Assegura participação dos municípios integrantes no CODEMETRO

22/04/2004
09/12/2004
12/05/2005
23/05/2005
25/07/2005
14/09/2005
28/11/2005
28/11/2005

14.758
48
53
54
6.207
15.346
6.312
6.313

Implementação do Projeto Lago de Bela Vista, no intuito de garantir o abastecimento de água da RMG
Alteração nos municípios que compõem a RMG
Autorização para a cunstituição do Fundo de Desenvolvimento Metropolitano
Alteração nos municípios que compõem a RMG
Parcelamento do ICMS para participantes do evento "Líquida Goiânia" na RMG
Concessão de subsídio para os usuários da linha 001 - Eixo Anhaguera
Altera a função de entes componentes do CODEMETRO
Introduz alterações no regulamento do FUNDEMETRO

20/03/2006
05/06/2006
08/08/2007
10/06/2008
25/03/2010

6.407
5.769
6.652
16.275
78

Desapropriação de área para a construção de lago a ser formado pelo barramento do Ribeirão Hoão Leite
Desapropriação de área para o projeto do Metrô da RMG
Parcelamento do ICMS para participantes do evento "Líquida Goiânia" na RMG
Concessão de subsídio para os usuários da linha 001 - Eixo Anhaguera
Alteração nos municípios que compõem a RMG
Revoga as funções da Rede de Desenvolvimento Integrado, altera os componentes do Poder executivo e as
competências da Secretaria de Desenvolvimento da RMG
específica a composição do Conselho de Desenvolvimento Metropolitano da Camara Deliberativa de
Transporte Coletivo Urbano e suas respectivas competências
Institui a unidade administrativa "Gerência de Desenvolvimento Territorial, Ambiental e Geoprocessamento
Metropolitano

07/07/2011

87

11/03/2011

7.247

28/03/2011

7.268

13/05/2011
07/07/2011
30/07/2011
04/04/2011

7.334
7.397
7.460
7.594

27/04/2012

16.611

30/07/2012

7.684

04/12/2012

17.842

27/12/2012

17.930

Outros

5.193
13.604

Planejamento
Tributário
Abastecimento de
Água

17/03/2000
24/03/2000

Regulação do Solo

Número
27
5.192

Transporte Coletivo
Urbano

Disposição Geral

DATA
30/12/1999
17/03/2000

Institucionalização

Decreto

Lei

Disposições Específicas

Cria a Região Metropolitana de Goiânia
Aprova o regulamento do Fundo de Desenvolvimento Metropolitano

Autoriza a realização de projetos e estudos referente à implantação do Metrô Leve do Eixo Anhanguera
Aprova o regulamento da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Metropolitano
Altera o decreto que institui o CODEMETRO, dispondo sobre sua competência e composição
Trata a mobilidade metropolitana como um ítem do Fundo de Proteção Social do Estado de Goiás
Abertura de crédito para cobertura de despesas com a execução de contratos celebrados entre o Estado de
Goiás e a União
Institui comissão especial para elaboração de edital e seus anexos, bem como minuta do respectivo
contrato, para a implantação do Sistema de Veículo Leve Sobre Trilhos – VLT.
stitui o Grupo Executivo de Implantação do Programa Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) no Município de
Goiânia-GO e dá outras providências
dispõe sobre a instituição do Grupo Executivo de Implantação do Programa Veículo Leve sobre Trilhos
(VLT) no Município de Goiânia-GO e dá outras providências.

Fonte: Casa cívil do Estado de Goiás

Com a instituição da RMG, por meio da Lei Complementar nº 27 de Dezembro
de 1999, a região passou a ser composta por 13 municípios. Observa-se uma alteração
na forma de organizar o espaço metropolitano por meio da legislação. Se no recorte
anterior as alterações na composição municipal erma a ação mais presente, na RMG,
ocorreu apenas por duas mudanças, a última sendo a partir da Lei nº78 de 25 de março
de 2010, em que a região passa a ser composta por 20 municípios como pode ser visto
no quadro 2.
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A ação mais presente nesse momento institucional foi a delimitação da estrutura
organizacional da RMG, com ações voltadas à instituição de câmaras, conselhos e
secretarias em geral. Desta forma, a preocupação central passa a serem as delimitações
das diretrizes e atribuições da estrutura interna, que seria responsável por estabelecer o
diálogo com os diferentes entes que compõem a região.
A função pública de interesse comum com maior quantidade de ações
governamentais foi novamente o transporte coletivo. Diferentemente do AGLUG, as
delimitações não se basearam predominantemente em subsídios e concessões de crédito.
Além dessas ações, pode-se observar também propostas referentes à infraestrutura de
circulação de passageiros, a partir da proposta de projetos, como a construção do metrô
de Goiânia e do Veículo Leve sobre Trilhos. Essas propostas, no entanto, não foram
efetivadas.
A regulamentação do solo ocorre de forma discreta em que apenas três atos
normativos são delimitados, sendo que as propostas consistem em desapropriações de
áreas para implantação de projetos, como construção de parque, implantação de metrô e
distribuição de água para a região. Este último deve ser entendido também como as
únicas propostas vinculadas ao saneamento básico, uma vez que outras modalidades
desse serviço são negligenciadas pelos entes gestores da RMG.
Por fim, ocorre a apresentação de propostas vinculadas ao planejamento
tributário, entretanto, essa ação ocorre de forma pontual, uma vez que apenas pequenos
grupos sociais são beneficiados, a exemplo dos comerciantes varejistas. Efetivamente
não ocorre um planejamento e aplicação em conjuntos de parcelas dos recursos
orçamentários.

2.3 METROPOLIZAÇÃO A POSTERIORI: EXPANSÃO URBANA DE
GOIÂNIA
O processo de metropolização, oriundo da expansão da malha urbana de
Goiânia, não deve ser concebido apenas doravante os atos institucionais normativos. A
partir da figura 7 podemos observar que a centralização e polarização exercida por
Goiânia na região já afetava a organização socioespacial de outros municípios antes da
delimitação do recorte espacial.
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Figura 7. Mapa da expansão de loteamentos urbanos de Goiânia.
Fonte: Secretaria de Planejamento do Município de Goiânia, 2014
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O entendimento da dinâmica metropolitana deve levar em conta o Decreto nº
3.359, de 18 de maio de 1933 que nomeou Goiânia como a nova capital do estado de
Goiás. A compreensão das dinâmicas metropolitanas na RMG ainda traz consigo muitos
elementos anteriores aos atos normativos, a exemplo do processo de integração e
conurbação com Aparecida de Goiânia. Em 1972 ocorre a aprovação da Lei Municipal
n° 4.526 em Goiânia, responsável pela elaboração dos critérios básicos relacionados à
infraestrutura urbana necessários para aprovação de novos loteamentos na Capital,
dentre eles destacam-se no artigo 4 da referida lei:
I. As áreas destinadas a sistema de circulação, de recreação e de
uso institucional, serão, no mínimo, de 35% (trinta e cinco por
cento) e, no máximo, de 50% (cinquenta por cento) do total da
gleba; II. À margem de águas correntes e dormentes, de faixas de
domínio de rodovias, ferrovias, e dutos, serão reservadas faixas
com largura estabelecida na legislação competente; III. As vias do
loteamento deverão articular-se com o sistema viário e
harmonizar-se com a topografia local; IV. Deverão ser destinadas
áreas e vias de tráfego e a passagem de canalização públicas, de
esgotos e de águas pluviais nos fundos do vale; V. A relação dos
equipamentos urbanos que deverão ser projetados e executados
pelo interessado, os quais serão, no mínimo, os já existentes nas
áreas limítrofes, além dos exigidos pelos artigos 9 e 11 desta lei
(GOIÂNIA, 1972).

Com isso, temos a migração de agentes imobiliários e o rápido crescimento da
população de Aparecida de Goiânia, como pode ser observado no gráfico 2. É nessa
década também que observamos o maior incremento relativo de população no
município. Enquanto Goiânia cresceu 89,37%, Aparecida de Goiânia cresceu 470,64%
(IBGE, 1970).
Todavia, o crescimento populacional não foi acompanhado por ações
governamentais que garantissem um desenvolvimento integrado entre aumento
populacional e desenvolvimento social, uma vez que se tornou predominante, sobretudo
nas décadas de 1970 e 1980, a migração pendular da população Aparecidense para
efetivação de trabalho ou consumo de serviços em Goiânia. Recentemente, este
processo também é relevante, mas observa-se o fortalecimento das centralidades do
município, a exemplo da Vila Brasília, Setor Cruzeiro do Sul e Setor Garavelo.
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Gráfico 2. População total de Aparecida de Goiânia

Fonte: Censos demográficos do IBGE.

A datar da concentração demográfica, de serviços e comércio nessas localidades,
podemos observar a mudança de direcionamento da implantação de loteamentos
urbanos em Goiânia. Na década de 1980, os loteamentos se expandem nos sentidos leste
– oeste, ou seja, aproximam-se as áreas urbanas de Goiânia com os limites municipais
de Trindade e Senador Canedo. Assim como em Aparecida de Goiânia, esses
municípios apresentam também implantação de loteamentos em suas respectivas
“franjas” municipais. Em Senador Canedo destaca-se o surgimento de loteamentos
como o setor Jardim das Oliveiras e Vila Galvão. Por outro lado, em Trindade, podemos
destacar maior amplitude do fenômeno, uma vez que se desenvolve uma área com
diversos setores, chamado popularmente de Trindade II, em que Rodrigues et al., (2006,
p.1) apontam que:
Especificamente em Trindade, as consequências da proximidade com
a capital do Estado de Goiás se tornam chamativas a partir dos anos de
1980, quando o município recebe um grande fluxo de migrantes e
fragmenta sua malha urbana em duas porções distintas e, de certa
maneira, distantes em seu espaço físico. Nesse contexto foi criada
Trindade II, uma malha urbana distante da sede do município e
localizada na periferia de duas cidades – Trindade e Goiânia.
Realidade esta que trouxe consigo, problemas de diversas ordens sócio
territoriais.

Por fim, podemos apontar que a expansão dos loteamentos urbanos de Goiânia
influencia diretamente o município de Goianira a começar da expansão no sentido
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noroeste, na década de 2000, que desenvolve o surgimento de setores como os
residenciais Triunfo I e II.
Exceto o caso de Aparecida de Goiânia, cuja área de maior valorização fundiária
e concentração demográfica e de renda se encontra nas localidades limítrofes com
Goiânia, os demais municípios apresentam problemas de gestão dessas áreas. Podemos
apontar essas áreas como localidades duplamente periféricas, uma vez que não recebem
parcelas significativas de investimento dos governos municipais por conta do
distanciamento com o núcleo central dos municípios e também não são
responsabilidades administrativas de Goiânia.

2.4 FUNÇÕES PÚBLICAS DE INTERESSE COMUM
Nos dois momentos institucionais metropolitanos de Goiânia destaca-se a
necessidade de planejamento conjunto das funções públicas de interesse comum como
os casos de habitação, saneamento básico e transporte coletivo. Para compreender essa
dinâmica, seguiremos a estrutura metodológica exposta no quadro 3:
Quadro 3. Funções públicas de interesse comum
Seguimento

Variáveis

Fontes

Habitação

1. Domicílios de uso ocasional; 2.
Infraestrutura domiciliar.

Censo Demográfico de
2010

Saneamento Básico

1. Infraestrutura geral dos municípios;
Domicílios atendidos pelo serviço.

Censo Demográfico de
2010, SANEAGO

Transporte
Coletivo

1. Infraestrutura fixa do serviço;
Condições de locomoção da população.

Companhia Metropolitana
de Transporte Coletivo

Fonte: Elaboração pela autora

O transporte coletivo é o serviço de maior abrangência na RMG, seja por meio
da legislação, ou apenas pela vizualização de sua efetivação na paisagem urbana dos
municípios.
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Figura 8. Terminais de integração da RMG, 2012
Fonte: RMTC, 2012
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O transporte coletivo pode ser considerado como um impasse de gestão em
todos os municípios, desde Aparecida de Goiânia, que tem ampla oferta de itinerários,
aos municípios de Nova Veneza, Terezópolis de Goiás e Goianápolis, que chamam a
atenção pelo fato de apresentarem apenas quatro opções de itinerários com destino à
Goiânia, sendo que o último embarque Goiânia-Município ocorre às 19h35 (RMTC,
2014).
O tempo de deslocamento da população por meio desse transporte também causa
impactos na vida cotidiana da população dos municípios. Harvey (1980) expôs o quanto
se tornava tarefa difícil mensurar o impacto causado à população pela espera vinculada
ao transporte coletivo. Outra perspectiva que se aplica a esse processo é o que Lefebvre
(2009) chamou de Fragmentação da vida cotidiana, uma vez que o tempo cotidiano dos
indivíduos se encontra alienado a longas horas de deslocamentos casa – trabalho.

72

Figura 9. Região Metropolitana de Goiânia: tempo de deslocamento casa – trabalho, 2010
Fonte: IBGE, 2010
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Observa-se que os maiores valores percentuais de deslocamento se concentram
na faixa “entre 30 minutos e 1 hora”, representando 64,95% do total de deslocamentos
para trabalho. Logo em seguida observa-se a faixa de “entre uma e duas horas” com
26,53% do total. É importante pensar que esses tempos se referem ao deslocamento de
“ida”, e é evidente que esses trabalhadores têm a necessidade de retornar do trabalho às
suas residências, o que pressupõe que essas pessoas gastam o dobro de tempo
mencionado na figura 9.
Dentre os municípios que a população menos gasta tempo com os deslocamentos
para trabalho destacam-se Bela Vista, Brazabrantes e Inhumas, com percentuais de
deslocamento de “até 30 minutos” de 75,97, 79,90 e 83,46 respectivamente. Por outro
lado, os municípios de Senador Canedo, Goianira e Trindade são os municípios que
apresentam os menores percentuais, com 42,75, 43,06 e 49,78 respectivamente. É
importante observar o caso desses três últimos municípios, pois os mesmos possuem
zonas conurbadas à Goiânia. Tão logo, imagina-se que a proximidade com o núcleo
metropolitano poderia reduzir os tempos de deslocamento para trabalho. Entretanto, o
que faz com que esses municípios gastem mais tempo de deslocamentos que os demais,
é o fato de ocorrer uma desintegração da sua malha urbana, sendo que a zona limítrofe à
Goiânia não possui a mesma estrutura de circulação que as áreas próximas ao núcleo
original do município.
A questão domiciliar também se apresenta enquanto problema de gestão
amplamente difundido nas RMs. Com a constante valorização fundiária dos núcleos
metropolitanos, a população é direcionada às franjas da metrópole. Na medida em que
essas áreas se densificam (demograficamente e economicamente), consequentemente
valorizando o preço da terra urbana, a população se direciona, dessa vez, às áreas
limítrofes dos municípios periféricos.
Sem dúvidas a ocupação domiciliar é a maior característica das desigualdades de
acesso ao espaço de um município, seja ele rural ou urbano. Observa-se na figura 10 a
predominância de domicílios urbanos. Na RMG, 97,24% dos domicílios estão
localizados no perímetro urbano. Os municípios com maiores valores percentuais de
domicílios rurais são Aragoiânia, Hidrolândia e Caldazinha, com representação de
34,24% 40,28% e 42,23% respectivamente, como observado na figura 10.
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Figura 10. Domicílios por zona de localização, 2010
Fonte: Censos demográficos do IBGE

O valor percentual relativo à população rural nos municípios não deve ser
pensado apenas na visão “purista” de indivíduos que vivem do trabalho da “terra”, mas
também a partir da expansão de condomínios de chácaras para moradias de uso
ocasional. Esse processo foi denominado por Arrais (2013b) como uma espécie de
retorno ao campo.
A compreensão do padrão espacial de distribuição da segunda
residência na RMG passa, necessariamente, pela consideração de dois
aspectos. O primeiro é a tradição rural da capital goiana, assentada em
um projeto de caráter modernizador, perspectiva de análise explorada
por Chaveiro (2001). O segundo é a velocidade da urbanização e a
consequente pressão fundiária no espaço intraurbano da capital. Os
dois aspectos formaram o pano de fundo para o surgimento de uma
prática de negativação da experiência urbana que motivou, em parte, a
fragmentação espacial das áreas periféricas para habitação de segunda
residência, o que é divulgado pelo mercado imobiliário como uma
espécie de retorno ao campo (ARRAIS, 2013b, p. 73).

Essas estruturas domiciliares podem ser facilmente observadas nas margens das
rodovias da RMG. Em 2010, foram contabilizadas 18.280 unidades domiciliares de uso
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ocasional na região, que representou apenas 2,86% do total de domicílios. Os
municípios que mais apresentaram valores percentuais dessa espécie de domicílio foram
Aragoiânia, Caturaí e Bonfinópolis com 15,04%, 17,25% e 18,92% respectivamente
(IBGE, 2010).
Outra questão que se vincula diretamente com o padrão domiciliar é a disposição
de estruturas de saneamento básico, que também se apresentam enquanto elemento
pertinente a ser considerado na agenda das funções públicas de interesse comum, em
decorrência da ineficiência do serviço em parte considerável dos municípios. Em 11 dos
20 municípios que compõem a região não houve nenhuma ligação de esgoto em 2012.
Essa tendência se apresentou, sobretudo, em municípios com menores quantitativos
populacionais (SANEAGO, 2012). Esse fato se torna interessante para apresentar que,
mesmo os problemas de saneamento sendo divulgados, sobretudo nos maiores núcleos
urbanos, também se torna indispensável pensar em políticas públicas voltadas para os
demais municípios. Fatos interessantes a serem observados são as espécies de
esgotamento sanitário dos domicílios, como se observa na figura 11.20
Percebe-se a predominância de outra espécie de escoadouro (fossas
rudimentares, valas e rios) nos domicílios da RMG, o que demonstra que a maior parte
dos resíduos líquidos não recebem nenhum tipo de tratamento. Os municípios que mais
apresentaram essa espécie de escoamento foram Brazabrantes (99,26%), Aragoiânia
(97,21%) e Nova Veneza (93,21%). Outra forma com utilização frequente foi a
utilização de fossas sépticas em que possibilitava o tratamento ou decantação para em
seguida ser conduzida a um desaguadouro municipal ou regional. Os municípios que
mais fizeram uso dessa espécie de escoamento foram Nerópolis (68,70%), Caldazinha
(43,69%) e Goianira (26%). Os municípios que mais possuíam domicílios ligados à rede
geral de esgoto foram Goiânia (69,31%), Guapó (48,13%) e Trindade (38,44%); por
outro lado 10 municípios apresentaram representação percentual inferior à 1,5%.

20

A coleta do Censo Demográfico 2010 foi realizada no período de 1º de agosto a 30 de outubro de 2010,
utilizando a base territorial que se constituiu de 316.574 setores censitários. O método de coleta dos dados
foi através de entrevista presencial realizada pelo recenseador, sendo a resposta registrada em um
computador de mão ou pelo preenchimento do questionário via Internet (BRASIL, 2011). Os dados da
pesquisa censitária não constituem uma realidade técnica, uma vez que as respostas dependem do
conhecimento do entrevistado. Desse fato se configura a inconsistência dos dados do Censo
Demográficos de 2010 com a base de dados da SANEAGO.
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Quanto à presença de banheiro todos os municípios apresentaram índices inferiores a
1% (IBGE, 2010).

Figura 11. Esgotamento Sanitário por espécie de esgotamento, 2010
Fonte: Elaborado pela autora

Quanto à coleta de resíduos sólidos os resultados foram bem mais promissores.
Exceto os municípios de Caturaí (66,03%) e Nova Veneza (86,58%), os demais
obtiveram mais de 90% ligados à Companhia de Limpeza Urbana municipal. As outras
formas de coleta dizem respeito, sobretudo ao uso de caminhões caçamba.
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Figura 12. Extensão da rede de água e evolução de ligações na RMG, 2012
Fonte: Atlas das Receitas Públicas Municipais da Região Metropolitana de Goiânia, 2013c

A figura 12 apresenta importantes informações, a exemplo da quantidade de
ligações de água por meio da rede geral de distribuição e a evolução dessa espécie de
infraestrutura entre os anos de 2000 e 2011. Os municípios que apresentaram maior
evolução no número de ligações de água foram Abadia de Goiás (303%), Goianira
(248%) e Santo Antônio de Goiás (243%) (SANEAGO, 2012). Os municípios que mais
dispuseram dessa infraestrutura foram os de maiores pesos demográficos, em
decorrência da demanda. Em relação à disposição dessa infraestrutura nos domicílios o
cenário não segue essa mesma tendência. O município de Aparecida de Goiânia é o que
possui o maior número percentual de domicílios sem ligação direta com a rede
distribuidora (42,41%), seguido de Goianira (32,34%) e Hidrolândia (21,97%).
A espacialização dessas informações contribui diretamente para o planejamento
metropolitano, uma vez que explicita as demandas populacionais e colabora para o
desenvolvimento de propostas integradas entre os executivos municipais. Por outro
lado, percebe-se a lacuna entre os atos normativos e perspectivas legislativas com a
efetiva política espacial, uma vez que mesmo nos melhores cenários das políticas de
saneamento na RMG está longe do acesso universal ao serviço. Essa tendência se
reproduziria com constância em uma análise comparativa em diferentes RMs, ou ainda
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se agravaria mais ao considerar municípios com menor peso demográfico e economia
menos dinâmicas.
A discussão da integração metropolitana se torna possível a partir da articulação
entre a governança metropolitana e funções públicas de interesse comum
(predominantemente materializadas nas infraestruturas). O planejamento metropolitano
brasileiro privilegiou os núcleos metropolitanos na espacialização dos equipamentos de
consumo coletivo e/ou serviços. Nesse sentido, a análise segue enfatizando a
necessidade de problematizar a gestão em ambientes metropolitanos a partir dos
municípios periféricos, tomando como estudo de caso o município de Trindade GO.
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CAPÍTULO III
________________________
INFRAESTRUTURA URBANA NO
MUNICÍPIO DE TRINDADE-GO
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Este capítulo tem como objetivo a análise da infraestrutura urbana no município
de Trindade. Na pesquisa, as infraestruturas e acesso à serviços urbanos são os
elementos norteadores para compreender como o processo de metropolização interfere
na organização socioespacial do município de Trindade . Nesse sentido faz-se necessário
também correlacionar o impacto do núcleo metropolitano em relação aos municípios
periféricos.

3.1 O PROCESSO DE FORMAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TRINDADE
A análise da constituição do espaço trindadense nos remete à historicidade dos
fenômenos que propiciaram sua construção. Contudo, apenas uma análise histórica não
é o bastante para identificar a dinamicidade espaço temporal decorrente da
materialização das ações dos diferentes agentes sociais que em cada período
imprimiram no espaço características singulares formadoras da realidade atual do
território do município de Trindade.
De modo geral, quando consideramos uma abordagem histórica sobre a
formação dos municípios goianos é importante lembrar que o processo de ocupação do
estado foi induzido inicialmente pela exploração aurífera. Porém, as atividades que se
mantiveram permanentemente após o esgotamento das minas de ouro eram vinculadas à
criação de gado e atividades agrícolas. A manutenção de tais atividades se justificava
pela grande quantidade de terras, como pontua Teixeira Neto (2009).
Diferentemente da maioria dos municípios goianos que tiveram sua origem
vinculada às atividades agropastoris, a formação territorial de Trindade se deu a partir
de atividades religiosas, assim como Teixeira Neto (2002) descreve ao analisar o
povoamento recente do Estado de Goiás. Assim o autor afirma que:
"[...] não existe praticamente nenhuma cidade nessa região que não
tenha nascido da atividade agropastoril, exceção feita a Jaraguá e
Anicuns, antigos arraiais do ouro, a Trindade, que surgiu em
consequência das romarias em homenagem ao Divino Pai Eterno e a
Goiânia, planejada e construída para ser a nova capital." (TEIXEIRA
NETO, 2002, p. 30).
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Trindade, portanto, tem sua origem vinculada às atividades religiosas de
devoção ao Divino Pai Eterno, porém, assim como várias outras cidades do estado,
passou por inúmeras transformações em seu território. Tais alterações (figura 13) foram
realizadas principalmente para atender às demandas do planejamento e interesses
políticos e econômicos dos gestores de Goiânia, visto que a cidade havia sido planejada
para 50.000 habitantes e na década de 1950 já havia ultrapassado as expectativas
populacionais contendo 53.389 habitantes (IBGE, 1950).

Figura 13. Evolução dos limites municipais do município de Trindade-GO, 1933 a 2013
Fonte: IBGE, 1933-2013
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As origens do atual município de Trindade provêm do distrito21 de Santa Cruz
criado em 1776 abrangendo toda a região Sul do Estado de Goiás. Em 1810, o alferes
Joaquim Gomes da Silva escolheu o distrito de Santa Cruz para sediar sua fazenda
induzindo o surgimento do povoado conhecido como Campininha das Flores. Nessas
proximidades são encontrados os primeiros registros sobre a formação do município de
Trindade. Tais relatos surgem em 1840 quando Constantino Xavier e sua esposa
encontraram um medalhão de barro com a gravação da imagem da Santíssima Trindade
coroando a Virgem Maria. Com essa "descoberta" iniciaram-se cultos religiosos à
imagem, dando origem a relatos de graças alcançadas que tinham no Divino Pai Eterno
a materialização dos pedidos realizados atraindo volumes cada vez maiores de fiéis
(TRINDADE, 2015).
Em 1866 as doações dos fiéis propiciaram a construção de uma capela
denominada Capela-Mor do Santuário. Com a acentuação das romarias e do comércio
nos dias em que ocorria a Festa do Divino Pai Eterno (a festa ocorre a partir dos nove
dias que antecedem o primeiro domingo de Julho), o até então povoado que tinha
relação direta com Campinas, que é elevada à categoria de município em 1907
(TRINDADE, 2014). Com a acentuação das romarias e do comércio nos dias em que
ocorria a Festa do Divino Pai Eterno (a festa ocorre a partir dos nove dias que
antecedem o primeiro domingo de Julho), o até então povoado passa a ter relação direta
com Campinas, que é elevada à categoria de município em 1907 (TRINDADE, 2014).
Desse modo o arraial de Barro Preto, por meio da lei municipal n° 5 de 12 de março de
1909, passa a se chamar Trindade. Já em 1920 por meio da lei estadual nº 662 de 1920
foi elevando à categoria de Vila separando-se de Campinas e anexando-se ao distrito de
Ribeirão (GOIÁS, 1920).22 Em 1927 por meio da lei estadual nº 825, de 20 de junho, a
sede de Trindade é elevada à categoria de Cidade (TRINDADE, 2015).
21

Distritos: São as unidades administrativas dos municípios. Têm sua criação norteadas pelas Leis
Orgânicas dos Municípios.
22

Povoado: Localidade que tem a característica definidora de Aglomerado Rural Isolado e possui pelo
menos 1 estabelecimento comercial de bens de consumo frequente e 2 dos seguintes serviços ou
equipamentos: 1 estabelecimento de ensino de 1º grau em funcionamento regular, 1 posto de saúde com
atendimento regular e 1 templo religioso de qualquer credo. Corresponde a um aglomerado sem caráter
privado ou empresarial ou que não está vinculado a um único proprietário do solo, cujos moradores
exercem atividades econômicas quer primárias, terciárias ou, mesmo secundárias, na própria localidade
ou fora dela. Vila: Localidade com o mesmo nome do Distrito a que pertence (sede distrital) e onde está
sediada a autoridade distrital, excluídos os distritos das sedes municipais.

83
Em 1930, sob a liderança de Getúlio Vargas, temos a emergência tanto da
Marcha para o Oeste promovendo a renovação das lideranças políticas a nível nacional,
assim como a necessidade de acelerar o desenvolvimento e a ocupação da região
Centro-Oeste do país. Para concretizar seus objetivos Vargas nomeou o interventor
Pedro Ludovico Teixeira visando instituir a mudança da Capital. Em 1932, por meio do
decreto nº 2.737, de 20 de dezembro de 1932, Pedro Ludovico Teixeira nomeou a
comissão para a escolha do local onde seria construída a nova capital do Estado (IBGE,
2015). A pedra fundamental para a concretização de Goiânia foi assentada no dia 24 de
outubro de 1933. Dois anos depois, o decreto n° 327 de agosto de 1935, em seu artigo
1°, decreta que “ficam fundidos em um único, os atuais municípios de Campinas,
Hidrolândia, e parte dos territórios de Anápolis, Bela Vista e Trindade que passarão a
constituir o município de Goiânia (...)” como pode ser observado na figura 13.
Desde a constituição do território goianiense é possível observar sua
interferência nos municípios limítrofes, ou seja, a configuração territórial desses
municípios se alterou para satisfazer às ações políticas da nova Capital. Trindade, assim
como descrito e apresentado no decreto (figura 13) também sofreu historicamente
diversas transformações em seus limites municipais23.
O município de Trindade foi criado pelo decreto-lei estadual nº 8.305 de 31 de
dezembro de 1943. Possui extensão territorial de 710.713 km², e como já foi visto, é um
importante município da RMG. Segundo os dados do censo demográfico de 1950
possuía população total de 17.342 habitantes dos quais 47,56% localizavam-se em
ambiente urbano, mais especificamente, no centro histórico do município e 52,44% nas
áreas rurais. Apesar de representar pouca distinção entre os percentuais de população
urbana e rural, representava valores distintos quanto ao número de domicílios. Dos
2.303 domicílios totais apenas 635 eram urbanos para 1.668 rurais (IBGE, 2010).
Pensar Trindade tanto historicamente quanto na atualidade, nos remete à duas
perspectivas de análise espacial. Primeiro, a partir do dogmatismo religioso que envolve
a cidade, que pode ser visualizado desde seus primeiros registros de formação. Por outro
lado, observa-se a necessidade de compreender a materialidade das contradições sociais
inerentes a esse espaço, já que, apenas o turismo, motivado pela religiosidade, não
23

A dinâmica mencionada foi abordada por Pinto (2009) e Lima (2010) ao analisarem os municípios de
Aparecida de Goiânia e Senador Canedo.
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fornece os elementos necessários para compreender as dinâmicas intraurbanas e
intrametropolitanas, responsáveis por conferir características peculiares ao espaço
Trindadense, a exemplo da fragmentação sociopolítica do território, que pode ser
visualizada pela disponibilidade de infraestrutura urbana e pelo acesso a essa
infraestrutura, a partir da mobilidade dos indivíduos.
A religião não se fez presente apenas no passado. Nas últimas décadas,
atividades envolvendo a religiosidade em Trindade apresentam um raio de ação
nacional, uma vez que indivíduos de diferentes regiões brasileiras se deslocam para a
participação da romaria. A festa do Divino Pai Eterno se apresenta consolidada, uma
vez que, além de receber um grande quantitativo de participantes, possui data fixa,
como destacam Almeida et al. (2012, p. 116):
Nesse aspecto, a festa religiosa da cidade de Trindade, na RMG, tem um
diferenciador, pois já possui data consolidada: nos nove dias que antecedem o
primeiro domingo de julho, a cidade recebe, em sua tradicional Romaria do
Divino Pai Eterno, mais de 1 milhão de participantes.

A Romaria em culto ao Divino Pai Eterno reúne centenas de carros-de-boi para o
desfile, além da romaria a pé, em que são percorridos aproximadamente 18 quilômetros
entre o trevo de Goiânia e o santuário Basílica de Trindade (figura 14). Segundo dados
disponibilizados pela prefeitura municipal, a festa atrai anualmente aproximadamente 2
milhões de fiéis, número este que vem aumentando a cada ano (PORTAL DIVINO PAI
ETERNO, 2015).

Figura 14. Desfiles de carros-de-Boi e Romaria via GO-060 rumo à Trindade
Fonte das imagens: Santuário do Divino Pai Eterno

Além das romarias e festejos religiosos realizados em Trindade podemos
destacar o portal da fé, composto por uma cruz com mais de 20 metros de altura com a
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imagem do Divino Pai Eterno no centro, como pode ser observado na figura 15. Além
do Portal, podemos destacar o Santuário Basílica do Divino Pai Eterno, templo onde são
realizadas as celebrações religiosas. O local possui diversos vitrais, capelas, a sala de
milagres, confessionários, além da possibilidade que os fiéis têm de se aproximar da
imagem do Divino Pai Eterno e o quadro de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro
(PORTAL DIVINO PAI ETERNO, 2015). O santuário também pode ser visualizado
pelos romeiros a vários quilômetros antes de chegar à cidade, e dentro do próprio
município também é possível avistá-lo de vários pontos, o que demonstra a sua
centralidade e a sua importância para o município.

Figura 15. Santuário Basílica do Divino Pai Eterno e Portal da Fé e Romaria via GO-060 rumo
à Trindade
Fonte das imagens: A autora

Embora conhecida nacionalmente pela concentração de cristãos, a análise das
dinâmicas socioespaciais no município de Trindade deve dar centralidade a outros
aspectos, uma vez que, de modo geral, o impacto das atividades vinculadas ao turismo
religioso tem efeito sazonal na economia urbana24. Dentre as atividades que
impulsionam a economia municipal (quadro 4) destacam-se a indústria de
transformação, comércio varejista e serviços diversos.

24

A rede hoteleira e de comércio vinculados à religião tem impacto contínuo.
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Quadro 4. Trindade - Empregos formais por setor e categorias de maior estoque de
empregos, 2013

2.504

2.495

2.519

Agropec.

260

Adm.
pública,

Serviços

3

Comércio

5.967

Const.
Civil

Trindade

Ser.Inds.
Util.Publ

Município

Ind. de
trans.

Nº de empregos formais por setor*

449

Categorias com maiores
estoque de emprego
Alimentos e Bebidas
Administração Pública

Fonte: RAIS (MTE), 2013

As atividades vinculadas à indústria de transformação são responsáveis por
42,03% dos empregos formais no município (MTE, 2013). Os impactos espaciais
reverberam em diferentes contextos. Considerando esses estabelecimentos como Polos
Geradores de Tráfegos, destacamos as condições de mobilidade, uma vez que acentua a
demanda por transporte coletivo e aumenta o fluxo de veículos automotores. Por outro
lado, destaca-se também a valorização do solo urbano, predominantemente
materializado no parcelamento de solo urbano, edificação de moradias populares, ou
mesmo construção de condomínios horizontais (populares).

3.2 METROPOLIZAÇÃO ESPACIAL: CONURBAÇÃO, FRAGMENTAÇÃO E
SEGREGAÇÃO
Ao considerar a integração espacial entre diferentes municípios no Brasil nos
deparamos com um exercício repleto de possibilidades, uma vez que devemos
considerar os paradigmas da autonomia municipal. Por outro lado, quando analisamos
contextos metropolitanos, nos deparamos com equívocos no entendimento de
determinadas dinâmicas socioespaciais que se apresentam de forma fragmentada, a
exemplo das funções públicas de interesse comum, como transportes, segurança pública
e saneamento básico. Essa questão ocorre, sobretudo, pelo fato das constantes trocas
existentes nessas espacialidades (trabalho, consumo, infraestrutura, dentre outras).
As metrópoles são ambientes de complexas contradições socioespaciais,
especialmente quando elas se localizam nos países subdesenvolvidos, como afirmou
Santos (2009a), ao analisar o fenômeno metropolitano na década de 1980.

As

afirmações do autor são condizentes com a realidade das metrópoles brasileiras
atualmente, visto que a gestão e planejamento desses ambientes estão caracterizados
predominantemente por estratégias de acumulação do capital. Com isso o objetivo de
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apresentar propostas que se direcionem à efetivação da justiça social e direito à cidade
acaba por ficar apenas no papel em forma de extensas legislações que não são colocadas
em prática.
Carlos (2013a) apresenta o conceito de segregação vinculado às práticas
socioespaciais. Nesse sentido, a palavra segregação está ligada às privações de
necessidades básicas. Abordando a perspectiva de necessidade, Harvey (1980, p. 86)
apresenta a subjetividade do conceito. Entretanto, o autor enumera nove itens, que para
ele são considerados como necessidades que permanecem constantes no tempo e
espaço, a saber: “1. Alimentação; 2. Habitação; 3. Cuidados médicos; 4. Educação; 5.
Serviço social e ambiental; 6. Bens de consumo; 7. Oportunidades de lazer; 8.
Amenidades de vizinhança; 9. Facilidades de mobilidade”. A partir dos elementos
mencionados se estrutura a análise deste capítulo. Retomando a perspectiva de Carlos
(2011) em que o urbano é tido como a materialização das relações socioespaciais,
busca-se observar a disposição espacial dos estabelecimentos que ofertam e
disponibilizam os elementos necessários à reprodução da vida humana. O acesso à
infraestrutura urbana ocorre de maneira diferencial, em que, segundo a autora, podemos
atribuir esse fenômeno aos paradigmas da produção do espaço, como já exposto no
capítulo 1.
A privação dos direitos e necessidades está articulada à totalidade urbana que
apresenta também uma disposição espacial racional. Abordando o processo de
metropolização a partir da expansão das atividades do núcleo metropolitano, se nota
dois fenômenos essenciais. O primeiro no poder de atração desenvolvido pelo núcleo
metropolitano, em que, com a centralização de equipamentos de consumo coletivo e dos
empregos, a população dos municípios periféricos está condicionada a efetivar
deslocamentos cotidianos. O segundo consiste na expansão da malha urbana do núcleo
metropolitano, motivado, sobretudo, pela valorização fundiária e as estratégias dos
agentes imobiliários, a área urbana se expande em direção aos municípios limítrofes,
constituindo, dessa forma, as áreas conurbadas. A metropolização não é um fenômeno
originário das metrópoles contemporâneas. Hall (2011), ao analisar as dinâmicas
londrinas no século XIX, enfatizou que a urbanização tomou duas formas:
(...) primeiro, a de explosão da construção com fins lucrativos,
sobretudo nos arredores de Londres (...) segundo, a de uma grande
expansão das áreas residenciais construídas pelas autoridades locais,
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sobretudo em torno das grandes cidades, e geralmente sob a forma de
cidades satélites dependentes, ligadas à cidade mãe por bonde, ônibus
ou trem (HALL, 2011, p. 75 e 77).

A dinâmica mencionada pelo autor, embora se refira a uma metrópole europeia
no século XIX, contribui para entender a essência da relação que se estabelece entre
Trindade e Goiânia. Por um lado, seria exagerado conceber o município de Trindade
completamente dependente de Goiânia. Por outro, é inegável o poder de polarização
exercido pelo núcleo metropolitano. Ilustremos as duas afirmativas por meio de três
variáveis estatísticas que demonstram os deslocamentos populacionais. O primeiro caso
refere-se aos deslocamentos vinculados às atividades de trabalho, em que 20,59% da
população de Trindade tem vínculo empregatício fora do domicílio de residência. O
valor fica mais representativo quando engloba atividades de ensino, atingindo o índice
de 22,69%. O impacto desse tipo de deslocamento cotidiano reverbera no que Lefebvre
(1991) chamou de fragmentação do tempo cotidiano, uma vez que 7,43% da população
economicamente ativa do município gasta mais de duas horas no percurso casa –
trabalho, ou seja, somando o tempo de ida e volta essa camada populacional perde
aproximadamente quatro horas diárias se deslocando.
Pensando na configuração da área urbana de Trindade não podemos entendê-la
apenas a partir da expansão de Goiânia, uma vez que a origem do município ocorre
anteriormente à instituição da capital estadual como visto anteriormente. Por outro lado,
parte significativa do território municipal foi influenciada pela expansão da área urbana
de Goiânia. Temos então o clássico processo de conurbação abordado por Gueddes
(1994) ao analisar Londres, também no século XIX, e Villaça (2001) que entende a
conurbação como uma fusão de áreas urbanas. O autor entende que o processo ocorre
em dois contextos espaciais, sendo que:
A primeira forma é constituída por núcleos que nunca chegaram a
atingir a condição de cidade, pois já nasceram como subúrbio.
Frequentemente são núcleos que cresceram rapidamente a partir da
estação ferroviária, junto a qual se formou o polo (...). A segunda
forma que assume o processo de absorção pela cidade central é aquela
na qual o polo central é formado a posteriori (VILLAÇA, 2001, p. 59).
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Situando o município de Trindade nesse processo, observa-se que a segunda
forma de conurbação foi predominante, uma vez que, as áreas conurbadas da RMG
surgem a partir das demandas fundiárias desenvolvidas por Goiânia, a exemplo dos
municípios de Aparecida de Goiânia, Senador Canedo, Trindade e Goianira. Nesse
sentido, Arrais (2013) é enfático ao afirmar que:
Na medida em que o estoque de terras em Goiânia se inflacionou, a
solução, anunciada na década de 1970, além das clássicas estratégias
de remoção da população pobre para áreas sem infraestrutura, foi
acionar e mobiliar os estoques de terras mais próximos, ou seja, os
municípios vizinhos que haviam se emancipado. A raiz da Região
Metropolitana de Goiânia, portanto, encontra-se na questão fundiária,
e Aparecida de Goiânia constitui o exemplo mais elucidativo desse
processo (ARRAIS, 2013, p. 165-166).

No caso da RMG podemos enfatizar que todas as áreas conurbadas ocorrem
predominantemente a partir da expansão urbana de Goiânia (exceto a conurbação
Aparecida de Goiânia e Aragoiânia), mais precisamente a partir da aprovação da lei. A
figura 16 apresenta o histórico de parcelamento do solo urbano do município de
Trindade.
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Figura 16. Uso e ocupação do município de Trindade, 2012
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Várias são as possibilidades de uso e ocupação do solo em municípios inseridos
em RMs. Observa-se a utilização em fins diversos, como para saldar as demandas
habitacionais do núcleo metropolitano, programas intergovernamentais vinculados à
habitação e com foco na valorização fundiária, expressa na comercialização de
condomínios horizontais de chácaras. Observa-se que as dinâmicas mencionadas
exemplificam um processo carregado de conflitos sociais, motivados pelo processo de
metropolização espacial.
O município de Trindade teve o uso e ocupação do seu território diretamente
influenciado pelas dinâmicas intraurbanas de Goiânia. Como já observado em outros
momentos, em decorrência das exigências de infraestrura urbana para efetivação de
parcelamento do solo na capital estadual, a população menos abastada financeiramente
tem suas demandas habitacionais direcionadas aos municípios periféricos, inicialmente
Aparecida de Goiânia a partir da década de 1970, e posteriormente Trindade, nas
décadas de 1980 e 199025.
O impacto citado pode ser compreendido atualmente a partir do encontro dos
tecidos urbanos dos municípios de Goiânia e Trindade. Essa região é denominada de
Trindade II e é composta por setores como Maysa, Dona Iris, Jardim Califórnia,
Mariápolis, dentre outros, contendo, até o ano de 2015, oitenta e quatro bairros
implantados, e outros três que foram aprovados, mas ainda não estão parcelados, a
saber: Residencial Alto do Cerrado II (2012); Residencial Luzia Monteiro (2014); e
Residencial Recanto das Brisas (2014). O termo Trindade II, por si só, nos induz ao
pensamento de fragmentação, dinâmica essa que já foi apontada por Gueddes (1994), ao
analisar as metrópoles britânicas.
O processo de fragmentação do tecido municipal pode ser observado ainda nos
primeiros anos de instituição dos primeiros loteamentos urbanos. Até a década de 1960
os loteamentos urbanos estavam localizados em sua ampla maioria no núcleo urbano
original. Entre as décadas de 1970 e 1990 podemos observar um aumento acelerado no
número de loteamentos urbanos na parte leste do município, conjunto de bairros esse
que foi denominado como Trindade II. De modo geral, esses bairros são caracterizados
pela escassez de oferta de bens e serviços, assim como de infraestrutura urbana.
25

Pinto (2009) e Alencar (2014).
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Souza (2006) apresenta o conceito de fragmentação sociopolítico-espacial. O
autor se apropria do conceito para abordar as dinâmicas socioespaciais das metrópoles
brasileiras e semiperiféricas. Desse modo, quais elementos do conceito de fragmentação
sociopolítico-espacial contribuem para entender a dinâmica intrametropolitana
envolvendo o município de Trindade? O primeiro aspecto é extremamente simples.
Consistem na superação de uma dualidade do município nas duas porções do seu
território, Trindade I e Trindade II. É possível perceber que não existem dois contextos
espaciais desarticulados, mas sim contraditórios em sua complexidade. O segundo, na
compreensão de que essa configuração espacial está pautada nas relações de poder.
Nesse sentido, é fundamental considerar a dimensão política do fenômeno. O termo
política nesse contexto não deve se restringir apenas aos elementos da gestão, mas
também, e principalmente, às relações dos diferentes agentes sociais responsáveis por
conferir a atual configuração do território municipal. O terceiro aspecto nos induz a
considerar os diferentes níveis e dimensões do fenômeno. Por exemplo, podemos
constatar a fragmentação a partir de uma série de possibilidades, a exemplo de dados
secundários, disposição de infraestrutura e serviços, ou mesmo pelas narrativas
cotidianas.
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Figura 17. Trindade: Equipamentos de Consumo coletivo por categoria, 2011
Fonte: Google Earth, 2011
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A figura 17 reflete a estruturação da malha urbana do município de Trindade.
Nota-se claramente a importância da GO 060 na produção do espaço urbano
Trindadense. Ao longo da rodovia observamos a fragmentação sociopolítica do
território, relacionada à espacialização de equipamentos de consumo coletivo. A partir
desses elementos é possível perceber a centralização exercida pelo núcleo original do
município, já que é nessa porção do município que se concentram as atividades
administrativas, bem como os equipamentos urbanos, como será visto adiante. Porém,
devemos ter cuidado ao atribuir o caráter de centro a uma determinada área. Villaça
(2001) aborda essa problemática colocando que:
(...) os centros não são centros porque neles se localizam os palácios,
as catedrais ou os bancos. Vimos que o oposto também não é
verdadeiro. Não é verdade que os palácios, as catedrais ou bancos se
localizam nos centros porque eles são centros. E porque eles são
centros? Fica claro o círculo vicioso. Qual é a origem ou a fonte da
centralidade? Está na possibilidade de minimizarem o tempo gasto e
os desgastes e custos associados aos deslocamentos espaciais dos
seres humanos (VILLAÇA, 2001, p. 242).

Em outro momento o autor enfatiza essa perspectiva denominando o centro
como o espaço mais democrático de uma cidade (VILLAÇA, 2012). Nota-se que a
democratização atribuída ao centro está diretamente articulada com as possibilidades de
mobilidade populacional. Nesse sentido, para entender a centralidade exercida no
núcleo original torna-se essencial relacionar as possibilidades de mobilidade, sobretudo,
aquelas vinculadas ao transporte coletivo. O setor Vila Pai Eterno é um bairro que
podemos considerar como uma centralidade do núcleo original de Trindade pela
localização do terminal rodoviário e do terminal de transporte coletivo, como pode ser
observado na figura 18.

Figura 18. Imagem do terminal rodoviário e do terminal do transporte coletivo de Trindade
Fonte: A autora, 2015
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Por outro lado, no Trindade II observa-se a baixa oferta de equipamentos em
vários setores (como será visto por meio dos dados analisados a seguir). A
espacialização dos equipamentos de consumo coletivo demonstram uma dinâmica
bastante contraditória, dando a impressão que ocorrem gestões municipais distintas,
como pode ser observado na figura 17. Dessa forma, o termo Trindade II nos direciona
a pensar na existência de dois espaços urbanos distintos, ou seja, desintegrados,
fragmentados em suas dinâmicas socioespaciais.
Considerando os estabelecimentos industriais, observa-se a importância da GO
060 para o desenvolvimento das atividades, uma vez que 72% dos estabelecimentos
estão localizados às margens da rodovia. Dentre as atividades destacam-se as indústrias
vinculadas às bebidas e vestuários. O quadro 04 apresenta a relevância da atividade para
a economia municipal. Dentre as atividades industriais podemos destacar bebidas,
gêneros alimentícios e indústria têxtil.
A sociedade contemporânea tem acentuado nas suas transações econômicas
cotidianas cada vez mais o uso de cartões de crédito, pagamentos de boletos dos mais
variados tipos, bem como contas de energia, telefone e água. Esse perfil amplia a
necessidade periódica na população para obter acesso aos serviços financeiros,
predominantemente realizados em agências bancárias e/ou casas lotéricas. A
espacialização desses equipamentos nos remete a condições heterogêneas de acesso. O
município dispõe de 13 equipamentos financeiros, sendo oito casas lotéricas e cinco
agências bancárias (ASBEG, 2013), sendo que 11 estão localizadas no núcleo original e
apenas duas no Trindade II, ambas no setor Maysa (uma CAIXA e uma loteria) como
pode ser verificado na figura 18. Esse padrão localizacional dos equipamentos de uso
coletivo nos remete a oportunidades de mobilidade populacional, sobretudo vinculadas
ao transporte coletivo.
A partir das estimativas de deslocamento da Rede Metropolitana de Transporte
Coletivo (RMTC) podemos refletir sobre algumas questões. O indivíduo que se desloca
do Setor Bandeirantes (área em conurbação com Goianira) tem um deslocamento
estimado em 53 minutos para o Setor Maysa e de 1h 09 minutos para o setor Divino Pai
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Eterno (Centro de Trindade)26. A respeito dos deslocamentos cotidianos, vale ressaltar
que por meio do transporte coletivo a população que se localiza no Trindade II não tem
acesso ao núcleo original de Trindade. Para realizar esse deslocamento é necessário se
deslocar para o terminal Vera Cruz em Goiânia, para em seguida pegar outro ônibus
para realizar o restante do trajeto. Vale deixar claro que essa fragmentação decorre
também de uma integração metropolitana ineficiente, já que não articula o acesso via
transporte coletivo do Trindade II ou de alguns bairros de Goiânia para com o núcleo
original de Trindade. Dessa forma, como podemos pensar em integração municipal se
os próprios gestores induzem essa fragmentação?
Os acessos aos serviços de saúde também ocorrem de maneira diferenciada no
município. Todos os equipamentos estão localizados predominantemente no núcleo
original compondo um total de cinco hospitais e dois postos de saúde. No Trindade II
observamos apenas dois postos de saúde que são responsáveis por atender as
necessidades imediatas da população. O município de Trindade dispõe de um hospital
de média complexidade chamado Hospital de Urgências de Trindade (HUTRIN), o qual
tinha como propósito saldar as demandas regionais, entretanto não exerce tal função.
Conforme apontado por Silva (2014), o município não desenvolve a função de
polarização, uma vez que encaminha aproximadamente 30% dos pacientes para outros
centros de saúde.
Os estabelecimentos de farmácia também merecem destaque. Com o perfil
destacado anteriormente, a figura do farmacêutico (ou mesmo do balconista) ganha um
status que nos remete à décadas atrás, em que observava-se que esse profissional tinha a
função de identificar enfermidades e indicar medicamentos27. Na figura 18 observa-se
novamente a maior densidade dos estabelecimentos no núcleo original (24 no total). No
Trindade II estão espacializadas 10 farmácias, sendo que 5 estão no setor Maysa. No
sentido oposto, destacam-se os setores Palmares, Bandeirantes, Jardim Califórnia,
Mariápolis e Pontakayana que não dispõem de nenhum estabelecimento. Nota-se que

26

As estimativas de tempo da RMTC-Goiânia levam em consideração apenas deslocamentos sem
imprevistos.
27

Em visita in loco, após dialogo com moradores dos setores Mariápolis e Jardim Califórnia observou-se
que o primeiro atendimento ambulatorial ocorre com frequência em farmácias.
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mesmo quando consideramos oportunidades de acesso a serviços de saúde inadequados
a população ainda encontra dificuldades para obtê-los.
Nos serviços educacionais segue a mesma lógica espacial, com a centralização
dos equipamentos no núcleo original, com um total de 18 estabelecimentos28. Os setores
com maior número de equipamentos são Setor Central, Vila Pai Eterno e Setor
Santuário, com 7, 3, e 3 respectivamente. No Trindade II estão localizados a penas 7
estabelecimentos, 3 no setor Maysa e 2 no setor Marista, 1 no setor Renata Park e 1 no
setor Mariópolis. Por outro lado, é comum a existência de setores sem estabelecimentos
de ensino, a exemplo, dos setores Jardim Califórnia, Setor dos Palmares e Setor
Pontakayana.
A baixa quantidade de estabelecimentos de ensino no Trindade II impulsiona
parte significativa da população a efetuar deslocamentos intrametropolitanos para
estudo. O Colégio Estadual Parque dos Buritis, no setor Parque dos Buritis (área da
conurbação Goiânia-Trindade) é o estabelecimento que mais recebe estudantes
residentes de outro município, conforme exposto em Alencar (2014). O autor destaca as
condições de acesso ao estabelecimento, em que, em alguns casos, a exemplo do setor
Mariápolis é necessário à realização de dois embarques, o que resulta em um
deslocamento estimado de 45 minutos (RMTC, 2015a). As condições de acesso aos
estabelecimentos de ensino reverberam diretamente nos jovens escolares, a exemplo do
aproveitamento e evasão escolar. Articulando esse perfil com o contexto familiar, notase também os efeitos na família de modo geral, uma vez que se tornou comum homens e
mulheres trabalharem fora do domicílio de residência29.
Em visita in loco foi possível observar que a fragmentação sociopolítica-espacial
não se restringe às dimensões políticas e econômicas, mas também à vida cotidiana dos
indivíduos. Expressões como “lá em Trindade” ou “Trindade está a 3 Km” são comuns
ao vocabulário dos habitantes dos setores a leste do município. Observa-se a ausência de
identidade territorial. Considerar a identidade, representada na identificação de
indivíduos comuns, configura-se como elemento essencial para a cobrança e
reinvindicações, o que nos leva a enfatizá-la como problemática de ordem política.
28

Estão enquadrados como estabelecimentos de ensino as escolas, colégios, creches e CMEIS.

29

Ver a seção famílias e domicílios no Censo Demográfico de 2010.
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Outro elemento que contribui para a compreensão dessa fragmentação está
materializado nas próprias ações dos gestores públicos. A figura 19 mostra a rodovia
GO 060 que dá acesso ao município de Trindade. Na imagem é possível visualizar a
placa indicando esse caminho. Contudo, na mesma placa aparece a indicação para que a
população que deseja ir ao setor Maysa pegue a entrada a direita reforçando a ideia de
que esse setor não faz parte do município de Trindade. Esse tipo de ação reforça as
expressões mencionadas pelos habitantes do município, visto que, o próprio governo
induz a esse tipo de pensamento.

Figura 19. Imagem da Rodovia GO 060 que dá acesso ao município de Trindade
Fonte: A autora, 2015

As análises da fragmentação sociopolítica espacial por meio dos hábitos sociais
também fornecem indicadores para além das possibilidades dos dados secundários.
Implantado no ano de 2012, o setor Alto do Cerrado I, localizado na área Nordeste do
município tem como elementos de infraestrutura urbana apenas iluminação pública.
Com esse contexto, a população residente, ou como denominada por Souza (2006) os
pobres urbanos, são condicionados a aderirem estratégias de sobrevivência ilegais. O
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exemplo narrado pelos moradores está representado nos famosos “gatos” de
eletricidade. Segundo eles, como não existe rede de energia para as casas, a única opção
é fazer esse tipo de ligação, a fim de saldar as demandas de tal serviço. Além da falta de
água tratada, os moradores do bairro sofrem com a falta de asfalto.
A figura 20 traz uma composição de fotos do setor. À esquerda podemos
visualizar algumas casas e à direita um morador que necessita ir para o bairro Jardim do
Cerrado em Goiânia, posto que em seu setor não passa nenhuma linha do transporte
coletivo. Nesse sentindo percebe-se um drama diário que os moradores do Alto do
Cerrado I enfrentam e o resultado de tais condições de moradia pode ser visto ao andar
pelas ruas do setor. Vários lotes e casas estão à venda. Uma vez que as promessas de
implantação de infraestrutura não foram cumpridas, muitas famílias pretendem se
mudar.

Figura 20. Bairro Alto do Cerrado I
Fonte: A autora

A seguir nossa análise segue apresentando mais elementos que contribuem para
a compreensão do processo de fragmentação sociopolítica do território que visualizamos
no município de Trindade. Nesse sentido apresentaremos como as condições de
mobilidade contribuem para o processo. Em seguida, como este se materializa nas
espacialidades cotidianas da população. Para tanto, utilizaremos informações referentes
às características domiciliares disponibilizadas pelo censo demográfico do IBGE de
2010 (IBGE, 2010).
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3.3 INFRAESTRUTURA E VIDA COTIDIANA: ENTRE O HABITAT E O
HABITAR
Pensar em infraestrutura significa percorrer historicamente A evolução das
cidades. Isso porque a implantação das redes de infraestrutura vem sendo realizada
desde a formação das primeiras cidades e a cada momento histórico se espacializam de
forma a atender às demandas de planejamento e gestão desses ambientes. Essas redes se
originam da produção do espaço materializadas no produto do trabalho humano
socialmente empregado, como lembra Villaça (2001, p. 72). Desse trabalho surgem dois
produtos. O primeiro relacionado às infraestruturas em si e o segundo é o valor que a
aglomeração humana produz. Dessa forma, a disposição espacial desses equipamentos
urbanos nas cidades é um elemento fundamental para organização espacial da
população.
Mascaró (2013) traz importantes contribuições para a compreensão histórica das
redes de infraestrutura urbana nas cidades do ocidente, já que, segundo o autor, no
extremo oriente as informações sobre esses sistemas são apresentadas de forma um
tanto quanto fragmentadas. Para o autor, as primeiras redes de infraestrutura que surgem
em uma cidade são as redes viárias, seguidas pelas redes sanitárias e energéticas, etc.
Portanto, seu objetivo é fazer um apanhado histórico sobre o surgimento das redes de
infraestrutura exemplificando como cada civilização antiga foi desenvolvendo essas
redes para atender às suas demandas. Para isso o autor recorre à Roma para falar da
importância da formação dos calçamentos e construção das vias. Retrata também o
surgimento das redes sanitárias, cujos exemplos históricos remontam para Jerusalém e
novamente Roma, que se destaca na construção de um sistema de abastecimento de
água potável capaz de abastecer os palácios, fontes de água e residências.
O autor continua a análise abordando a infraestrura urbana na época medieval,
renascimento e barroco, demonstrando o quanto a crise econômica do século II d.C até o
fim do século XIII prejudicou o desenvolvimento dessas redes, já que nesses momentos
de crise a população mais abastada financeiramente migrou para as áreas rurais,
enquanto as áreas urbanas se converteram em “verdadeiros lamaçais onde se misturam
os esgotos e as águas das chuvas” (MASCARÓ, 2013, p. 39). Narrativa semelhante
vinculada às questões sanitárias podem ser observadas em outros momentos históricos,
como, por exemplo, em Engels (1985), ao descrever a cidade de Londres durante a
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emergência das atividades industriais. Davis (2006) aborda a temática observando o
caso das mega favelas, chegando a verbalizar o termo “viver na merda”.
No início do século XIX várias cidades a exemplo de Londres, Paris, entre
outras, iniciaram seu processo de pavimentação, o comércio voltou a se expandir e as
cidades a atrair aqueles contingentes populacionais que outrora ocupavam as áreas
rurais das cidades. Nos séculos seguintes as cidades europeias já se preocupavam com a
higiene, com a construção de redes de esgotamento pluvial e fossas sépticas para
atender as demandas residenciais, a exemplo de Paris, que no século XIX já se
destacava nesse aspecto. Nesse momento as redes de infraestrutura de outrora não
atendiam mais às demandas e por isso foram refeitas.
As mudanças realizadas nessas redes tinham o objetivo de subsidiar as novas
demandas que surgiam com a primeira revolução industrial na Europa. Mascaró (2013)
destaca algumas dessas transformações urbanas a exemplo da construção de vias retas e
largas para facilitar o transporte de mercadorias, construção de praças, parques e áreas
arborizadas para facilitar a ventilação na cidade, construção de serviços ferroviários e a
construção de bairros operários para atender às demandas por moradia. Além dessas
transformações, várias outras foram descritas com o intuito de demonstrar o quanto as
redes de infraestrutura foram importantes para o desenvolvimento urbano em nível
mundial. Em tempos de crise em que não eram feitos investimentos dessa ordem as
epidemias se alastravam, e quando a ordem se instalava, as políticas de planejamento
traziam grandes avanços tecnológicos buscando superar os quadros de crise.
Além das perspectivas descritas acima outras muitas podem ser apresentadas
para se pensar na amplitude de possibilidades que o conceito apresenta à pesquisa
acadêmica. Zmitrowicz e Neto (1997) definem infraestrutura como: “O conjunto de
sistemas técnicos de equipamentos e serviços necessários ao desenvolvimento das
funções urbanas”. Para os autores, as infraestruturas devem ser observadas levando em
conta os aspectos sociais, econômicos e institucionais, como pode ser visto na figura 21.
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Figura 21. Representação dos três níveis de infraestrutura
Fonte: Adaptado de Zmitrowicz e Neto (1997)

Com base na figura 21 podemos observar que a infraestrutura é tratada pelos
autores como um sistema técnico e de serviços que se constituem como apoio para o
desenvolvimento das funções urbanas nas cidades. Podemos dizer que a espacialização
diferenciada desses equipamentos pelo espaço é responsável pelo desenvolvimento
desigual visualizado tanto na escala local (exemplo dos bairros) quanto em escala global
(países ou estados), desenvolvimento este que é regulado segundo os interesses de
agentes que utilizam cada sistema de infraestrutura e têm subsistemas capazes de
fornecer os subsídios de modo que o objetivo final (prestação de determinado tipo de
serviço) possa ser concretizado Zmitrowicz e Neto (1997). Para isso são traçadas
estratégias e a presença do Estado torna-se determinante para conduzir a forma como os
diversos serviços serão disponibilizados e distribuídos espacialmente.
Porém, quando observamos a composição das infraestruturas na perspectiva de
Zmitrowicz e Neto (1997), percebemos que estas são tratadas de forma fragmentada, ou

seja, os autores não ressaltam a importância de pensar na integração entre os
equipamentos e serviços definidos como infraestruturas. Para a análise de tais
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equipamentos é fundamental, portanto, que os elementos infraestruturais sejam
pensados de maneira integrada e complementar, visto que cada infraestrutura depende
de muitas outras para que seu funcionamento seja satisfatório.
A concepção marxista aborda a temática enfatizando a centralidade da ação do
Estado, uma vez que o solo na forma da propriedade privada é um elemento que
impulsiona diferentes fenômenos socioespaciais, a exemplo da segregação espacial e
concentração de terra. Esse processo já havia sido observado por Marx (2009, p. 723) ao
vislumbrar que os melhoramentos urbanos valorizavam determinadas áreas, e,
consequentemente, segregavam aqueles que não tinham condições de arcar por tais
obras, e assim seriam direcionados às áreas mais longínquas e com maior adensamento
populacional.
Carlos (2011b, p. 60) afirma que a dinâmica capitalista influi em todos os
segmentos da sociedade, inclusive no modo de produção e organização espacial. Desta
forma, os elementos e serviços materializados no espaço devem ser concebidos como
mercadorias, em que as possibilidades de aquisição são diferenciadas de acordo com as
possibilidades econômicas de cada indivíduo. Em outro momento, Carlos (2011, p. 112)
apresenta o espaço como produto imobiliário. Essa mesma perspectiva também se
encontra na obra de Villaça (2001, p. 328), que analisa a forma de acesso da população
menos abastada financeiramente dizendo:
O espaço urbano é produzido e consumido por um único e mesmo
processo. A sua estruturação interna, entretanto, se processa sob forças
que representam os interesses de consumo (condições de vida) das
camadas de mais alta renda […] Entende-se por dominação por meio
do espaço urbano o processo segundo o qual a classe dominante
comanda a apropriação diferenciada dos frutos, das vantagens e dos
recursos do espaço urbano. Dentre essas vantagens, a mais decisiva é
a otimização dos gastos de tempo despendido nos deslocamentos dos
seres humanos, ou seja, a acessibilidade às diversas localizações
urbanas […]

Villaça (2012) apresenta o papel do Estado na valorização fundiária, por meio de
implantação de infraestrutura. Entretanto, enfatiza que o principal valor de uso do
espaço é a localização, uma vez que as diversas infraestruturas podem ser ofertadas em
qualquer área. Porém, seria impossível tornar equivalente o tempo de deslocamento
gasto entre os indivíduos, inclusive com as possibilidades semelhantes de mobilidade
individual.
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Na mesma linha argumentativa, Silva (2010) compreende que as redes de
infraestrutura são as principais responsáveis pela valorização do solo. Com a
intensificação do processo de urbanização, a necessidade por implantação de
infraestrutura pública se tornou cada vez mais imprescindível para que as cidades
continuassem a crescer, segundo o autor:
A origem das redes de infraestrutura, da forma como existem hoje, é
relativamente recente em todo o mundo: remonta aproximadamente às
primeiras décadas do século XIX, com as ferrovias, os telégrafos, a
iluminação pública urbana e o saneamento urbano, incluindo o
abastecimento de água e a rede de esgoto sanitário. (Silva, 2010, p.
264)

Verticalizando a análise para as cidades brasileiras, destaca-se o decreto-lei n°
200 de 25 de fevereiro de 1967 (BRASIL, 1967), foi um importante instrumento por
meio do qual o Governo Federal reestruturou a organização do Estado brasileiro e
conferiu amplos poderes ao Poder Executivo para gerenciar o planejamento e execução
das políticas setoriais, permitindo ao Estado, com auxílio de outros entes, o
desenvolvimento de serviços e equipamentos de uso coletivo. Essa normativa confirma
novamente o poder de ação do Estado na produção do espaço, sobretudo no meio
urbano, em que se predomina a concentração populacional, econômica e de estruturas.
Entretanto, é importante indagar a forma que o mesmo vem a proporcionar o acesso ao
solo urbano na forma da propriedade privada.
Santos (2009b) acompanhou a forma como a implantação de infraestruturas
públicas valorizava o solo urbano, consequentemente, forçando a população menos
abastada financeiramente, a buscar residência em localidades periféricas. Segundo o
autor, esse processo é resultado da inversão do modo de produção capitalista, que
segrega os moradores de acordo com sua estratificação social. Santos (2007) afirma
ainda, que o Estado se encontra dividido em duas vertentes de ação. Primeiro, com a
utilização de seus recursos para proporcionar o desenvolvimento econômico ou do uso
para fornecer serviços à população local. Por fim, conclui que o Estado não pode
permanecer indiferente a essas questões.
Quando pensamos na distribuição da infraestrutura urbana no município de
Trindade temos um padrão diferenciado se comparado a outros municípios, fato que
decorre da fragmentação da malha urbana municipal, e consequentemente da
espacialização da infraestrutura urbana. Para a análise da infraestrutura municipal

105
utilizamos a metodologia do IBGE (2010) de separação da malha municipal em Setores
Censitários30. Dos 116 Setores Censitários que o município possui de acordo com o
censo de 2010 14 são rurais e 102 urbanos. A malha original concentra 59 setores,
enquanto a região conhecida como Trindade II possui 43 setores. A figura 22 mostra a
disposição espacial dos tipos de esgotamento sanitário nos domicílios por setores
censitários.

30

A metodologia utilizada no decorrer da pesquisa para mapeamento das infraestruturas urbanas foi
baseada nos dados disponibilizados pelo (IBGE, 2010) na escala dos setores censitários. Os setores
censitários, portanto, não estão seguem os limites territoriais aos bairros do município.
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Figura 22. Mapa sobre os tipos de esgotamento sanitários, 2010
Fonte: IBGE, 2010
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Ao considerar a disposição espacial do esgotamento sanitário (figura 22) em
Trindade é possível perceber que as melhores condições em infraestrutura para
esgotamento sanitário se concentram na malha original do município, enquanto os
demais tipos de esgotamento, especialmente as fossas rudimentares, se concentram no
Trindade II. Esse padrão espacial reforça a ideia de que o chamado Trindade II é
duplamente periférico, visto que, apesar de estar na responsabilidade do município de
Trindade, não recebe os investimentos infraestruturais necessários para atrair a
população com maior poder aquisitivo.
Quando verticalizamos a espacialização dos tipos de esgotamento sanitário
constatamos que os serviços ligados à rede geral estão centralizados no núcleo original e
que 62,65% dos domicílios urbanos possuem esse serviço, enquanto no Trindade II o
percentual médio é de 3,65%. O principal meio de esgotamento na parte leste de
Trindade consiste na fossa rudimentar, já que 81,99% dos domicílios estão
contemplados, enquanto o núcleo original possui uma média de 26,88% dos domicílios
atendidos por essa espécie de serviço. Já as fossas sépticas são pouco comuns nas duas
malhas municipais, uma vez que apenas 8,56% dos domicílios do núcleo original as
utilizaram, enquanto 14,14% dos municípios do Trindade II possuem essa forma de
esgotamento sanitário. Quando consideramos outras formas de escoamento sanitário os
percentuais são ainda menores, visto que o núcleo original representa 0,33%, enquanto
o Trindade II representa 0,06%.
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Figura 23. Mapa sobre da distribuição de água por setores censitários, 2010
Fonte: IBGE, 2010

109

A distribuição de água ocorre de forma mais coesa no município, tanto o núcleo
original quanto o Trindade II estão contemplados predominantemente pela rede geral.
Destacam-se no Trindade I os setores Central e Vila Pai Eterno, ambos com 100% de
atendimento e a Vila Maria com 98,53 dos domicílios atendidos (IBGE, 2010). Já no
Trindade II, destacam-se os setores Maysa, Renata Park e Pontakayana com 98, 46%
96,36% e 95,07%, respectivamente. Quando consideramos a distribuição de água via
poços ou nascentes observamos que esse serviço se concentra nos setores rurais. Nos
setores urbanos do Trindade I destacam-se os setores São Sebastião e Chácaras Cristo
Redentor com 92,47% e 45% respectivamente. Já no Trindade II destacam-se o Jardim
Escala e o Jardim Nossa Senhora de Fátima com 72,96% e 51,8%, respectivamente
(IBGE, 2010). As demais formas de abastecimento são pouco representativas quando
especializadas. Quando temos a distribuição de água da chuva em cisternas constatamos
que o núcleo original concentra 0,54% na Vila Pai Eterno dessa espécie de
abastecimento, enquanto no Trindade II destaca-se o Jardim das Oliveiras e setor Maysa
(uma parcela do setor) com 7,5% e 4,02% respectivamente. As outras formas de
abastecimento também são pouco representativas no município e concentram-se
principalmente nas áreas rurais. No Trindade II destacam-se o Conjunto Dona Iris II e o
Jardim das Oliveiras com 21,38% e 0,36%, respectivamente (IBGE, 2010).
É possível compreender a partir da disposição espacial de tais infraestruturas,
assim como as demais que iremos tratar adiante, que a porção do Trindade II possui
maiores carências de infraestrutura urbana básica, mesmo quando o atendimento de
alguns serviços se espacializa de forma mais homogênea. Vale ressaltar que se outros
tipos de infraestrutura fossem considerados, a exemplo de praças, quadras de esporte,
dentre outros, os percentuais de distribuição seriam ainda mais heterogêneos.
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Figura 24. Mapa sobre o rendimento nominal médio mensal por setores censitários, 2010
Fonte: IBGE, 2010
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A distribuição espacial dos rendimentos domiciliares são um forte indicativo do
perfil de uso e ocupação do solo no município. A partir da figura 24, o primeiro
indicativo observado é a demasiada heterogeneidade de rendimentos por setores
censitários. Na primeira classe de rendimento (até ¼ de salário mínimo) observamos a
predominância dos setores periféricos (sobretudo do Trindade II) e dos setores rurais.
Dentre os setores destacam-se o Jardim Dona Iris I, Setor Pontakayana e Setor
Palmares, que tiveram 44,65%, 41,91% e 33,74% domicílios nessa faixa de rendimento,
respectivamente. Por outro lado, destacam-se os setores localizados nas áreas centrais
do núcleo original, que registraram apenas 5,07%, 6,62% e 8,27%, a exemplo do Setor
Central, Vila Pai Eterno e Vila João Braz, respectivamente.
A classe entre meio e três salários mínimos é a que demonstra maior
homogeneidade na distribuição espacial, cuja maior concentração se encontra em áreas
específicas do Trindade II e nas áreas no entorno do núcleo original. Nessa categoria os
setores censitários rurais representaram os menores índices percentuais. Entre três e dez
salários mínimos, observa-se a predominância dos setores localizados nas áreas centrais
do núcleo original. É interessante observar o caso do setor Vila Pai Eterno no qual, em
um dos setores censitários do bairro (como o bairro tem grande extensão foi dividido
em vários setores censitários), não foi registrado nenhum domicílio com esse perfil de
rendimento. Finalmente, na classe acima de dez salários mínimos, a dinâmica é
semelhante, posto que os maiores valores percentuais estão concentrados novamente
nos setores do núcleo original a exemplo do Setor Central e Vila Pai Eterno, cujos
valores percentuais são 3,58%, 3,24% respectivamente. Por outro lado, no Trindade II o
setor que apresenta maiores valores percentuais em um dos seus setores censitários é o
Setor Maysa com 1,32% de domicílios nessa faixa de renda.
A análise da distribuição espacial dos rendimentos domiciliares per capita no
município de Trindade contribui diretamente para compreender o processo de
segregação socioespacial, na perspectiva de Carlos (2013a). A autora concebe esse
processo a partir da privação dos direitos e consumo. Correlacionando a abordagem da
autora à disposição espacial da infraestrutura urbana no município, podemos afirmar
que, de modo geral, a seletividade espacial para implantação é orientada pela
localização das elites econômicas locais.
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Figura 25. Mapa sobre as informações domiciliares por setores censitários, 2010
Fonte: IBGE, 2010
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A relação entre renda e propriedade privada do solo está expressa claramente no
município de Trindade. O acesso à casa própria faz parte do imaginário social brasileiro.
Vejamos como a dinâmica habitacional se espacializa em Trindade.
Pessoas que residiam em domicílios próprios e quitados se espacializavam
predominantemente nas áreas do entorno do centro do núcleo original, a exemplo dos
setores Vida Nova, Setor Sol Dourado e Setor Soraya, com valores percentuais de
87,33%, 82,31% e 81,03% respectivamente. Também se destacam os setores Setor
Cristina e Jardim Nossa Senhora de Fátima no Trindade II, com representação de 83,1%
e 81,98% respectivamente.
Em relação aos habitantes de domicílios próprios e em aquisição, esses se
encontram localizados predominantemente em setores do Trindade II, como nos casos
dos setores Maysa, Jardim da Luz e Setor Renata Park, com 18,49%, 12,36% e 8,28%
respectivamente. Quando consideramos as áreas do entorno do núcleo original,
destacam-se bairros como Setor Solange e Setor Monte Sinai com 21,93% e 14,79%,
respectivamente. Essa dinâmica pode ser interpretada pelo recente incentivo ao crédito
imobiliário que reverberou na construção habitacional em setores periféricos.
Quanto aos domicílios alugados, a predominância ocorre no núcleo original,
como os setores Vila Guilherme, Vila Pai Eterno e Setor Central com percentuais de
43,04%, 41,59% e 40,28%, respectivamente. Essa dinâmica revela como a propriedade
privada, representada na “casa”, é um elemento de estratégia de acumulação do capital.
Além disso, nas áreas centrais existem muitos alugueis de residências para micro e
pequeno empresários, que utilizam o próprio local de moradia para obter algum
rendimento. Enfim, as áreas mais beneficiadas pelo poder público tem seu maior uso
por meio de aluguéis. Em decorrência dessa valorização, esses setores também
apresentam os menores indicadores relativos aos domicílios cedidos.
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Figura 26. Mapa sobre a distribuição de energia elétrica por setores censitários, 2010
Fonte: IBGE, 2010
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A figura 26 mostra a distribuição de energia elétrica no município de Trindade.
De todas as infraestruturas analisadas a energia elétrica é a que se encontra distribuída
de forma mais homogênea no município. Essa dinâmica coincide com a ideia defendida
por Castilho (2015) que apontou nesse serviço/mercadoria elemento indispensável para
a reprodução das relações sociais na modernidade. Nesse sentido, para a produção
social do espaço urbano a eletrificação se torna indispensável.
Analisando os dados presentes no mapa identificamos apenas um setor censitário
localizado na zona rural com atendimento de 60,73% dos domicílios (percentual mais
baixo de atendimento no município). Quando consideramos os setores urbanos os
menores percentuais de atendimento estão nos setores Santa Inés e Chácaras Santa
Luzia com 88,02% e 90,49%, respectivamente. Ao analisar o mapa do percentual de
domicílios particulares permanentes com energia elétrica da rede distribuidora
verificamos que os valores são praticamente iguais. Considerando o percentual de
domicílios que possuem outras fontes geradoras percebemos novamente que os valores
mais altos estão concentrados nas áreas rurais. Dos setores censitários urbanos se
destacam as Chácaras Cristo Redentor com percentual de 1,24% (localizado no
Trindade I) e um setor censitário localizado no Bairro Maysa com percentual de 0,66%.
É importante ressaltar que o percentual de domicílios sem atendimento desse
serviço é muito pequeno, variando entre 0 e 3,03%, porém os domicílios não atendidos
por esse serviço se localizam principalmente em setores censitários rurais ou nas bordas
da cidade como pode ser visto no mapa (figura 26). Em visita in loco no setor Alto do
Cerrado I constatamos que a população do bairro não é atendida (visita realizada em
outubro de 2015) pela rede de distribuição de energia. A alternativa encontrada pelos
moradores para não ficar sem o serviço foi a realização dos Chamados “Gatos”
(ligações clandestinas). Os moradores, portanto, puxam a energia proveniente dos
postes de iluminação pública para suas casas. Essa, portanto, não é uma forma de
distribuição que remete à justiça social na cidade, porém é uma das infraestruturas mais
necessárias no cotidiano da população, que não tendo o atendimento suas demandas
acabam fazendo o possível para diminuir o impacto da falta desse serviço. Essa
constatação possibilita afirmarmos que essa parcela populacional do município de
Trindade está privada de elementos essenciais para a reprodução da vida cotidiana na
sociedade

moderna.
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Figura 27. Mapa sobre a distribuição de energia elétrica por setores censitários, 2010
Fonte: IBGE, 2010
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A destinação dos resíduos sólidos no município de Trindade demonstra que as
áreas urbanas, de modo geral, são contempladas com o serviço. De modo geral esse
serviço está bem distribuído no município. Setores como Vila Guilherme, Setor Central
e Vila Pai Eterno (Trindade I) possuem 100% de seus resíduos sólidos recolhidos pela
prefeitura. Já os setores Dona Iris I e Jardim Escala contam com coleta de lixo em
apenas 50,94% dos domicílios. Nesses mesmos setores ocorre a predominância de
queima dos resíduos sólidos (49,06%). Os setores censitários com menor atendimento
desse serviço são os localizados nas áreas rurais. Nesses locais há a predominância de
outras formas de destinação para o lixo (lixo queimado ou enterrado na propriedade ou
mesmo jogado nos mananciais). É importante considerar o caso do Residencial
Palmares localizado no Trindade II, em que 49,06% do lixo é enterrado na propriedade.
Apesar desses percentuais de destinação de lixo estarem concentrados apenas nos
setores rurais é importante relacioná-la às narrativas da população. Em trabalho de
campo realizado, foi relatado por moradores dos setores Mariápolis, Pontakhayana e
Jardim das Oliveiras a ineficiência do serviço de coleta de lixo. Segundo os mesmos, é
comum “enterrar” o lixo quando o serviço fica mais de uma semana sem o recolhimento
dos resíduos sólidos.
Quando observamos a ineficiência, ou inexistência dos serviços relacionados ao
saneamento básico nos setores rurais ficam claras algumas relações cidade-campo na
contemporaneidade. Se por um lado, esses setores não são foco da materialização desse
serviço por outro, assume caráter essencial na drenagem dos resíduos sólidos. Dinâmica
muito comum dos municípios brasileiros é a localização dos aterros sanitários nas áreas
rurais, fato que se reproduz no município de trindade.
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3.4 (I)MOBILIDADE URBANA: ELEMENTOS DA FRAGMENTAÇÃO DA
VIDA COTIDIANA
As condições de se locomover em ambientes metropolitanos são essenciais para
o desenvolvimento das atividades econômicas e da vida cotidiana. Arrais (2013)
ponderou que a raiz da metrópole goianiense foi a questão fundiária. É importante
acrescentar a essa afirmativa a importância da mobilidade espacial, uma vez que a partir
dela ocorre a integração de diferentes espacialidades, tanto a nível horizontal
(integração entre os municípios limítrofes à Goiânia), quanto à nível Vertical (dos
municípios para Goiânia).
Na RMG a oferta de mobilidade ocorre por dois padrões específicos. O primeiro
se refere aos automóveis particulares e motos. O segundo por meio do transporte
coletivo (ônibus convencionais e city bus em Goiânia). O transporte intermunicipal, ou
semiurbano, ocorre por ônibus convencionais. A maioria dos municípios da RMG
(exceto Aparecida de Goiânia, Goianira, Nerópolis, Senador Canedo e Trindade) possui
apenas um itinerário que integra o município ao núcleo metropolitano.
O município de Trindade dispõe de 12 opções de itinerários, os quais possuem
duas características distintas. A primeira consiste na integração intraurbana dos bairros
localizados no núcleo original. A segunda tem por finalidade integrar os bairros da zona
conturbada à Goiânia ao núcleo metropolitano.
O transporte coletivo é um exemplo fundamental a ser considerado no município
de Trindade, visto que o município não apresenta integração entre essas duas malhas
urbanas (zona conurbada à Goiânia e Núcleo municipal), já analisadas anteriormente.
Um exemplo que pode ser descrito se refere às oportunidades de integração entre o
Setor Maysa e o Setor Central de Trindade. A distância rodoviária é de 15,8 Km, sendo
que, se for utilizado transporte particular o tempo de deslocamento é de
aproximadamente 20 minutos. Quando o deslocamento é feito por meio do transporte
coletivo, a distância se altera para 17,7 Km, com duração aproximada de 1h30 (RMTC,
2015a). O tempo de deslocamento torna-se variável e difícil de quantificar, uma vez que
ocorre a necessidade de duplo embarque e desembarque (o usuário fica sujeito às
planilhas de horário nem sempre previsíveis). Essa dinâmica nos induz ao entendimento
da funcionalidade dos habitantes residentes nas áreas conurbadas à metrópole, ou seja,
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saldar as demandas por trabalho do núcleo metropolitano. Essa pode ser a justificativa
para a falta de integração intraurbana para acesso via transporte coletivo às duas malhas
do município sem a necessidade que ocorra qualquer deslocamento para Goiânia.
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Figura 28. Itinerários do transporte coletivo e densidade demográfica por setores censitários, 2010
Fonte: IBGE, 2010
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A figura 28 mostra a espacialização dos pontos de parada dos ônibus que fazem
o transporte urbano no município de Trindade. O município está inserido em dois focos
de conurbação. O primeiro, já consolidado, é representado pela continuidade do tecido
urbano de Goiânia na região leste do município.31 Observa-se a maior densidade dos
pontos de embarque no núcleo original do município de Trindade.
O segundo, a partir da integração lateral com o município de Goianira, motivado
principalmente por interesses dos agentes imobiliários diante de estratégias dos agentes
hegemônicos. Um exemplo desse tipo de ação está exposto nos condomínios horizontais
de chácara (LIMA, 2014). O autor apresenta que a questão imobiliária/fundiária não
pode ser pensada de forma desarticulada com o sistema viário, para isso, utiliza as
contradições de acesso em relação à GO 060, em que:
No eixo rodoviário de Trindade (GO-060), a maior parte da
apropriação da área se dá pelas camadas populares, mas não
impede que os condomínios Lago Verde e Village Trindade,
com suas cercas, sejam refúgio dos interessados nessa parte da
RMG. Enfim, a integração espacial é também a integração dos
transportes e dos mercados consumidores e a integração dos
interesses intrarregionais da RMG (LIMA 2014, p. 93).

Sem dúvidas o transporte coletivo metropolitano assume função central no
processo de integração espacial nos municípios que compõem a RMG, seja
possibilitando tal processo ou mesmo o tornando mais difícil. Arrais (2013) ao abordar
a temática da mobilidade metropolitana enfatizou a pouca expressividade da integração
lateral dentre os municípios periféricos da RMG, em que predominantemente os fluxos
eram orientados pelo núcleo metropolitano. O Setor Bandeirantes é exemplo de tal
afirmativa. Localizado na área nordeste do município fica a 6,8Km de distância da área
urbana de Goianira (área também em conurbação), com tempo habitual de deslocamento
de aproximadamente 11 minutos, considerando a utilização de veículo particular. Por
outro lado, quando a locomoção é realizada por meio do transporte coletivo, as
estimativas de tempo aproximam-se de duas horas (RMTC, 2015a).
Correlacionando a dinâmica mencionada com o perfil de renda do município,
presumimos que os deslocamentos ocorram predominantemente via transporte coletivo,
31

Denominado durante o texto como Trindade II.
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fato que reverbera em baixos índices de integração entre os municípios. Esse é mais um
exemplo de como as dinâmicas metropolitanas contradizem os paradigmas de
instituição de tais ambientes. Em seu marco normativo de instituição, a RMG tem
destacado com clareza a integração das funções públicas de interesse comum, em que,
de modo geral, (exceto saneamento básico) as condições de locomoção são
fundamentais para que sua execução ocorra de forma eficiente. Nesse sentido, adotando
novamente o setor dos Bandeirantes como exemplo, analisaremos duas estimativas de
locomoção com destino ao terminal Padre Pelágio (Goiânia)32.
A primeira estimativa diz respeito ao deslocamento realizado atualmente, em que
o indivíduo se desloca para o terminal Vera Cruz por meio do itinerário 598 –
Bandeirantes/Vera Cruz e conclui a viagem no Eixo Anhanguera, com tempo de
deslocamento estimado em 1h31min em horário comercial (RMTC, 2015a). Destaca-se
que as estimativas desenvolvidas não contam com imprevistos, a exemplo de atrasos
dos itinerários, falta de funcionários ou mesmo problemas com a manutenção dos
veículos. Outro ponto de destaque é o intervalo entre os embarques, por exemplo, nos
dias úteis, entre as 19h e 22h, os intervalos de embarque variam de 70 a 110 minutos
(RMTC, 2015b). A segunda estimativa tem como opção o itinerário 598 expandindo sua
rota em 5,6 Km, percorrendo a Avenida Contorno em direção à GO 070, em que os
habitantes poderiam ter como opção o embarque direto no itinerário 001 – Eixo
Anhanguera, tendo o trajeto reduzido em aproximadamente 40 minutos.

32

Este terminal é responsável pela integração das regiões Noroeste e Oeste da RMG com as áreas centrais
do município de Goiânia.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
As cidades contemporâneas, de modo geral, são localidades com intensas
contradições no uso e ocupação do solo. Alguns exemplos são observados no acesso
habitacional, questões sanitárias e condições de mobilidade urbana. Essas características
podem ser compreendidas a partir da produção capitalista do espaço. Sob esse aspecto,
os bens e serviços materializados no espaço passam a ser orientados enquanto
mercadoria, possuindo um valor de uso e valor de troca (CARLOS, 2013b).
Em ambientes metropolitanos o debate ganha maior complexidade. A
organização do espaço não diz respeito somente às dinâmicas municipais, passando as
demandas a serem debatidas em contexto regional. No Brasil, o debate e ações
metropolitanas verticalizaram-se na instituição de RMs. Elemento comum nos
diferentes atos institucionais consiste no reconhecimento da importância da integração
das funções públicas de interesse comum.
O reconhecimento da necessidade de integrar nos remete a uma espacialidade
fragmentada. Essa fragmentação ocorre nas escalas intrametropolitana e intramunicipal.
A primeira remete às interações espaciais entre os municípios, considerando aspectos
como fluxos populacionais, gestão financeira, planejamento ambiental, dentre outros. A
segunda ocorre em casos específicos de municípios conurbados. Com a expansão das
atividades socioeconômicas no núcleo metropolitano, associado à valorização fundiária
de suas áreas, os municípios limítrofes passam a saldar as demandas habitacionais,
sobretudo, no que se refere às camadas populares. Nesses municípios é comum a
espacialização de duas manchas urbanas sem continuidade. Na RMG, podemos citar os
exemplos dos municípios de Aragoiânia, Goianira, Senador Canedo e Trindade.
Verticalizando a análise no município de Trindade, observando a área urbana no
centro-leste (núcleo original) e a área do extremo leste (Trindade II), observa-se essa
fragmentação em diferentes contextos, a exemplo da gestão pública, agentes
econômicos e narrativas cotidianas. É muito comum no vocábulo popular, a
denominação da área conturbada é conhecida por Trindade II. A terminologia embora, a
priori pareça algo natural ou simplista, traz consigo um caráter político e administrativo,
cuja respectiva espacialidade é relegada a segundo plano nos quesitos vinculados à
gestão urbana. A análise dessa dinâmica ocorre a partir do conceito de Fragmentação
Sociopolítica do Território desenvolvido por Souza (2006).
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Nesse contexto, defende-se a ideia que a área do Trindade II é uma espacialidade
duplamente fragmentada, ou melhor, duplamente periférica. Ou seja, é periférica do
ponto de vista de Goiânia e do núcleo Original. Esse processo pode ser observado nos
seguintes contextos: renda (a espacialização dos menores rendimentos), saneamento
básico (condições inapropriadas do serviço), equipamentos de consumo coletivo
(carência e/ou ausência), mobilidade (desintegração de acesso entre os setores do
Trindade II com o núcleo original de Trindade), ou mesmo nas narrativas da população.
Com base no que foi exposto durante o trabalho, defende-se que os municípios
periféricos em ambientes metropolitanos são espacialidades fragmentadas, sobretudo,
quando remete-se a municípios limítrofes ao núcleo metropolitano. A gestão municipal
traz consigo um debate complexo, em que se reconhece a influência do núcleo
metropolitano nas atividades cotidianas da população (trabalho e estudo), contribuindo
para a negligência com as demandas sociais evidenciadas por essa população. Por outro
lado, os habitantes das áreas conurbadas encontram-se confusos ao seu pertencimento,
não tendo clareza à quais agentes governamentais cabem a reinvindicação por seus
direitos. Enfim, esse debate não deve se restringir apenas a uma escala de análise, mas
sim, considerar a totalidade espacial e os diversos agentes sociais envolvidos na
problemática.
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