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RESUMO 

 

Esta dissertação apresenta o resultado da pesquisa realizada sobre a formação das 

centralidades do Município de Aparecida de Goiânia, sobretudo aquela localizada 

em uma região territorialmente periférica, em conurbação com o Município de 

Goiânia, a Capital, mas que se consolida como um dos principais subcentros do 

Município de Aparecida de Goiânia. Para tal, foram resgatados o desenvolvimento, a 

ocupação e a expansão territorial dos dois municípios, bem como o processo de 

metropolização que os envolve. Para a identificação das centralidades utilizou-se um 

método baseado em Especialistas. Somou-se ao método aplicado, o levantamento 

das características relacionadas ao subcentro da Avenida Rio Verde, quanto ao uso 

do solo, à acessibilidade e à geração de viagens. A análise considerou a influência 

sofrida pela implantação de grandes empreendimentos, os Polos Geradores de 

Viagens - PGV, que sempre impactam diretamente a formação destas centralidades 

e, consequentemente, determinam a mobilidade dos cidadãos e a acessibilidade à 

região. 

Palavras-chave: Centralidades; Polos Geradores de Viagens, Conurbação, Uso do 

Solo, Mobilidade e Acessibilidade. 
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ABSTRACT 

 

This thesis presents the results of research conducted on the formation of the 

centrality of the city of Aparecida de Goiânia, especially one located in a territorially 

peripheral region in conurbation with the city of Goiania, the capital, but that is 

consolidated as one of the sub-centers of city of Aparecida de Goiania. To this end, 

they were rescued development, occupation and territorial expansion of the two cities 

and the metropolises process involving them. For centralities used a method based 

experts. Added to the method applied, the survey of characteristics related to the 

sub-center of Rio Verde Avenue, the land use, accessibility and trip generation. The 

analysis considered the influence suffered by the implementation of large projects, 

the Polos Travel Generators - PGV, which always directly affect the formation of 

these centralities and hence determine the mobility of citizens and accessibility to the 

region. 

 

Keywords: Centralities ; Polos Travel Generators, conurbation , Land Use, Mobility 

and Accessibility. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUÇÃO 

 

1 PALAVRAS INICIAIS 

As cidades são uma das maiores produções da humanidade e a forma como esse 

espaço surge, se expande e se organiza tem motivado diversas reflexões por parte 

de várias ciências; diante da relevância do tema (CAMILO, 2014). 

Nesta pesquisa, em específico, a região em estudo, periférica a dois municípios, 

Goiânia e Aparecida de Goiânia, apresenta características de centralidade: 

infraestrutura, acessibilidade, qualidade de vida e facilidade de deslocamento. O 

recorte pretendido aborda a Avenida Rio Verde da cidade de Aparecida de Goiânia, 

principalmente nos seus aspectos de ocupação e desenvolvimento no entorno do 

Shopping Buriti, com ênfase no uso e ocupação do solo, voltados à formação de 

novas centralidades, à mobilidade dos cidadãos e à acessibilidade. 

Vale adiantar que dois aspectos são considerados nesta investigação: o primeiro, o 

fato de que Aparecida de Goiânia se desenvolveu próxima a uma capital, Goiânia, 

que apresenta um forte processo de crescimento, como descreve Villaça (2001), fato 

que gerou o surgimento de vários centros urbanos no território do Município de 

Aparecida de Goiânia, áreas de conurbação e de grande segregação espacial. O 

segundo aspecto, alia à formação desses novos centros a comprovação de que os 

polos geradores de viagem (PGVs), segundo Kneib (2004), impactam não apenas o 

tráfego viário, mas, também, o uso do solo (tipos de atividades), a densidade e o 

valor do solo. Eles são de extrema importância para a formação dessas novas 

centralidades. Por essas razões, para um estudo eficaz da área em pesquisa, faz-se 

necessária a descrição dos impactos no ambiente urbano, causados por tais 

empreendimentos, no quesito uso do solo, densidade e geração de viagens, além da 

análise das características de acessibilidade e mobilidade. 

Por se tratar da Capital, Goiânia, e da conurbação existente com um município que 
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faz parte da Região Metropolitana, Aparecida de Goiânia, é importante, também, 

abordar a questão das regiões de conurbação metropolitana. Geralmente as regiões 

metropolitanas formam aglomerações urbanas, em uma grande área constituída 

pela cidade-núcleo e as cidades adjacentes, compondo uma conurbação. O 

processo de conurbação é caracterizado pelo crescimento que expande a cidade, 

prolongando-a para fora de seu perímetro, de tal maneira a absorver outras cidades 

(VILLAÇA, 2001). 

Diante do conceito citado, a região estudada é tratada como uma centralidade em 

área de conurbação, onde coexistem, peculiarmente, em uma única região de 

centralidade: dois municípios, duas administrações e dois tipos de planejamento 

envolvidos.  

Para a realização de pesquisa e análise pertinentes sobre uma centralidade em área 

de conurbação, torna-se imprescindível a identificação das demais centralidades dos 

dois municípios envolvidos, visto que as mesmas possuem diferentes graus de 

importância e de influência nos territórios urbanos em que estão inseridas. Este 

processo inclui uma análise quantitativa e qualitativa da região investigada, como é 

abordado no transcorrer desta dissertação. 

Com o intuito de expor um breve panorama do Município de Aparecida de Goiânia, 

apresentam-se na Figura 01 os principais equipamentos e empreendimentos da 

Cidade: Ao norte, lindeiro à Avenida Rio Verde, em conurbação com Goiânia, há o 

Shopping Buriti, Atacadista Assaí, Supermercado Extra e ainda a Cidade 

Empresarial; com acesso a outra importante via, o Anel Viário, está o Polo Industrial 

de Aparecida, além de outras grandes instituições: o Centro Histórico, o Instituto 

Federal de Goiás, a Universidade Estadual de Goiás, o Hospital de Urgência de 

Aparecida de Goiânia, o Rodeio Show, entre outras. 
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Figura 1: Aparecida de Goiânia: principais equipamentos – 2015 

 

 

1.1 Problema 

O problema explorado pelo presente trabalho consiste em registrar e analisar quais 

variáveis e vetores (crescimento populacional, uso e ocupação, acessibilidade, 

mobilidade, polos geradores de viagens, deslocamentos) influenciaram na formação 

de uma região periférica e em área de conurbação do Município de Aparecida de 

Goiânia, que possui características diferenciadas do restante do território urbano. 

As perguntas que geraram esta pesquisa foram: A região localizada nos limites do 

território municipal se conforma como uma centralidade ou uma periferia? As 

características presentes no meio ambiente urbano foram influenciadas pela 

conurbação com a capital, Goiânia? Qual o Impacto no uso e ocupação do solo 

decorrente da implantação de um PGV nessa região? Quais os fatores relacionados 
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à infraestrutura viária e de transportes que colaboram com a caracterização dessa 

região? 

Ainda, como questionamentos secundários, a pergunta para a qual esta pesquisa 

buscou respostas foi: Quais as características de desenvolvimento relativas à 

expansão territorial, uso e ocupação do solo, acessibilidade e geração de viagens 

que são marcantes na formação e consolidação dessa região?  

 

1.2  Hipótese 

Para solucionar o problema proposto, adota-se a hipótese de que três fatores, em 

diferentes escalas de importância e influência, impactaram diretamente no 

desenvolvimento e ocupação urbana da região na Avenida Rio Verde, atribuindo 

características de centralidade à sua área de influência, deixando a região de ser 

considerada apenas uma periferia, passando a conformar uma centralidade, 

localizada em uma área de conurbação na região metropolitana de Goiânia. São 

eles: 

i. O crescimento e expansão da capital na região sul;  

ii. A implantação de um PGV (Shopping Center); 

iii. O Planejamento Urbano: infraestrutura viária, de transportes e uso do solo. 

 

1.3  Objetivo  

1.3.1  Objetivo Geral 

Em uma escala de análise espacial e temporal, fazer uma investigação da região 

formada na área de conurbação que ocorre na Avenida Rio Verde, entre Goiânia e 

Aparecida de Goiânia, no entorno do Buriti Shopping, constatando ou não a 

consolidação de uma centralidade, considerando, para tanto, como principal fator de 

influência a implantação do empreendimento gerador de viagens, bem como os 

impactos associados a ele, decorridos no ambiente urbano.  
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Essa análise se dá com o levantamento de dados conceituais e do histórico de 

crescimento e expansão urbanos, com uma análise comparativa, no quesito espacial 

e temporal (antes e após à implantação do empreendimento), com o intuito de 

evidenciar as transformações ocorridas no meio ambiente urbano e a confirmação 

da região como centralidade ou periferia. 

 

1.3.2  Objetivos Específicos  

i. Compreender o processo de desenvolvimento urbano do Município de 

Aparecida de Goiânia, a partir da expansão da Região Sul da Capital 

(Goiânia), e a formação da conurbação entre ambos os municípios; 

ii. Caracterizar a influência sofrida pelo crescimento da Capital na direção da 

região sul, bem como a formação da centralidade na área de conurbação 

entre os dois municípios, Goiânia e Aparecida de Goiânia, no processo de 

urbanização da região pesquisada, por meio de diferentes escalas espaciais 

de análise (regional e do bairro);  

iii. Desenvolver uma abordagem conceitual, que permita a aplicação de dois 

procedimentos de análises: um metodológico, utilizado para investigação da 

formação das centralidades e outro, analítico, usado para a caracterização 

espacial do entorno do empreendimento; 

 

iv. Identificar as centralidades do Município de Aparecida de Goiânia, utilizando 

uma metodologia já consolidada, com grande aplicabilidade e aceitação 

científica (aplicação metodológica); 

v.  Caracterização do uso e ocupação do solo da Região de estudo, bem como 

sua evolução e transformação a partir da implantação do PGV (procedimento 

analítico); 

vi. Análise de dados que permitam a avaliação da acessibilidade e mobilidade à 

região: infraestrutura viária e transporte coletivo; e o impacto decorrente da 

implantação do PGV. 
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1.4  Justificativa 

A relevância do tema se confirma à medida que se aborda a temática da expansão 

urbana relacionada aos instrumentos de gestão e à implantação de polos geradores 

de viagens, cujos impactos no meio ambiente urbano são profundos, tanto 

relacionados ao trânsito e sistema viário, quanto ao uso e ocupação do solo.  Esse 

estudo visa contribuir para a ampliação de estudos e pesquisas que investiguem a 

dinâmica intraurbana relacionada aos empreendimentos geradores de viagens, 

permitindo diretrizes para ocupação do solo urbano em diferentes áreas a partir de 

centralidades, com mix de usos, objetivando melhor aproveitamento de 

potencialidades e reestruturação do sistema viário e transportes. 

Um importante aspecto que será abordado, a formação de centralidades, muito 

contribui para o planejamento urbano e de transportes, pois são consideradas como 

espaço com marcantes características, tanto pelo simbolismo, como pela maior 

acessibilidade e integração entre diferentes atividades, agregando ainda maior valor 

ao solo. 

Pretende-se, ainda, nesta dissertação, apresentar a análise da relação entre o uso e 

ocupação do solo com as consequentes questões ligadas ao espraiamento urbano, 

que resultam em novas ocupações, nesse caso específico, em áreas limítrofes aos 

municípios, caracterizadas por conurbação.  

Segundo os autores Arantes et al (2002), observando-se o planejamento e as leis 

definidas, constata-se um esquecimento das áreas periféricas e, em sua maioria, 

irregulares. Este se traduz pela ausência de infraestrutura adequada que assegure 

qualidade de vida, dignidade e igualdade, quanto à facilidade de deslocamento, 

tanto entre as diferentes regiões do próprio município quanto com os demais 

municípios vizinhos, incluindo uma metrópole. 

Por outro lado, Benévolo (2005) trata os locais periféricos, as franjas secundárias, 

marginais, como locais que, atualmente, em sua maioria, possuem grande 

concentração de pessoas:  
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Estes estabelecimentos irregulares foram chamados de ―marginais‖, porque 
eram considerados uma franja secundária da cidade pós-liberal: toda cidade 
do mundo tem um pequeno grupo de habitantes pobres, que vivem nos 
barracos da extrema periferia ou dormem debaixo das pontes. Mas, no 
mundo atual, esta definição não é mais valida, porque os estabelecimentos 
irregulares crescem com muito maior velocidade que os estabelecimentos 
regulares, e abrigam agora, em muito países, a maioria da população. 
(BENEVOLO, 2005, p. 707). 

 

Justifica, pois, esta pesquisa, o fato de que a região tomada pelo estudo ter sido 

considerada, por muito tempo, como periferia isolada e marginalizada, dos 

municípios de Goiânia (capital) e Aparecida de Goiânia. Chamada por Arimatéia 

(2003) como ―Terra do Nem‖ - Nem Goiânia, nem Aparecida de Goiânia - atualmente 

possui características diferenciadas de uso e ocupação do solo. 

Diante disso, o foco desta pesquisa envolve a formação do espaço urbano da 

Avenida Rio Verde no entorno do Shopping Buriti, investigando sua caracterização, 

seu desenvolvimento e sua transformação ao longo dos anos. Trata-se de uma 

região inserida em área de conurbação com a Capital de Goiás, pertencente à 

Região Metropolitana, alvo de investimentos e projetos de corredores exclusivos de 

transporte público, mobilidade da população e acessibilidade à região.   

Esta ocorrência precisa ser entendida de maneira mais que meramente empírica. 

Compreender e explicar os fenômenos que rodeiam uma sociedade, nos mais 

variados aspectos, é o que permite compreender o passado e projetar o futuro: 

razão primeira da Ciência. 

Há que se conhecer para se modificar, manter, aperfeiçoar, excluir, avançar. 

Portanto, há que se ter consciência do que cerca uma população, para que a 

qualidade de vida seja assegurada sob a forma de ações continuamente planejadas, 

de maneira a dirimir os problemas e a distribuir benefícios à população com 

equanimidade. 

Com base nesses pressupostos, nesta visão é que se instituiu esta pesquisa, agora 

apresentada em forma de dissertação. 
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1.5  Metodologia da Pesquisa  

A metodologia de pesquisa proposta para a realização do trabalho é de natureza 

quantitativa, de caráter descritivo e exploratório, baseada em técnicas de 

documentação direta como: pesquisa em campo, consulta exploratória com 

profissionais e técnicos da área relacionada ao objeto de pesquisa e análise de 

mapas; bem como indireta, por meio de pesquisa bibliográfica e documental, além 

de englobar um estudo de caso. Para a realização do estudo de caso, consideram-

se três escalas de análise espacial (melhor descritas no referencial metodológico, no 

capítulo 2 dessa pesquisa), com a intenção de uma avaliação das estruturas 

urbanas, sendo: escala regional – macro; escala intermediária do setor – meso; 

escala específica do lugar – micro. 

 

1.6  Estrutura do Trabalho 

O desenvolvimento desta investigação se dá, inicialmente, com a elaboração do 

referencial teórico conceitual e do referencial metodológico a ser utilizado para o 

desenvolvimento das análises pretendidas. Posteriormente é descrito um breve 

histórico da ocupação dos municípios estudados, bem como as diretrizes 

urbanísticas que envolvem a região do estudo (planos diretores) e, ainda, a 

identificação das centralidades de Goiânia e Aparecida de Goiânia. Para a 

finalização, é abordada a questão da influência de um polo gerador de viagens na 

formação da centralidade identificada na região, obedecendo as seguintes etapas: 

1. Levantamento do referencial bibliográfico, sendo expostos os conceitos e 

discussões sobre: urbanização, segregação, periferização, metropolização e 

conurbação, gentrificação e espraiamento, planejamento urbano e zoneamento, 

centros e subcentros urbanos, polos geradores de viagens (PGVs), shopping como 

PGV, terminal de transporte coletivo como PGV,  acessibilidade, mobilidade urbana 

e transporte coletivo. 
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2. Levantamento do referencial metodológico, composto por uma metodologia que 

será aplicada durante o desenvolvimento da pesquisa e uma análise espacial 

sistemática no quesito uso e ocupação do solo: 

a. Método dos Especialistas, proposto e aplicado por Kneib (2008, 2014) 

em Goiânia, para possibilitar a identificação das centralidades de 

Aparecida de Goiânia; 

b. Análise espaço-temporal dos impactos causados por um PGV 

desenvolvido a partir de Kneib (2004), no uso e ocupação do solo do 

entorno da implantação do empreendimento, incluindo a análise das 

diretrizes dos Planos Diretores dos Municípios de Goiânia e Aparecida 

de Goiânia; 

3. Delimitação espacial da região estudada: região localizada em uma região 

territorialmente periférica; uma conurbação dos municípios de Goiânia e Aparecida 

de Goiânia, mas que se consolida como uma das principais centralidades de 

Aparecida de Goiânia, observada por meio de: 

a. Análise do contexto de desenvolvimento, ocupação e expansão 

territorial dos dois Municípios e o processo de metropolização que os 

envolve; 

b. Análise dos Planos Diretores dos Municípios envolvidos no que se 

refere à região de estudo; 

c. Análise do estudo existente das centralidades do Município de Goiânia, 

pelo método dos Especialistas; 

d. Resultado da aplicação do Método dos Especialistas para identificação 

das centralidades do Município de Aparecida de Goiânia; 

e. Análise das centralidades em conurbação; 

4. Investigação do surgimento e desenvolvimento da centralidade na região de 

estudo devido à implantação de um PGV, o Buriti Shopping, que se localiza na 
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região de conurbação metropolitana estudada, observando, dentro de uma análise 

de espaço e tempo, as transformações sofridas na área de influência deste 

empreendimento de grande porte, caracterizando-o conceitualmente e descrevendo 

seus impactos no meio ambiente urbano a curto, médio e longo prazos. 

De forma mais sucinta, com base no problema, na hipótese, nos objetivos e na 

metodologia propostos, essa dissertação se apresenta estruturada em quatro  

capítulos: o Capítulo I contém a parte introdutória; o Capítulo II aborda o ferramental 

teórico conceitual e metodológico; o Capítulo III apresenta a delimitação espacial da 

região estudada, um breve histórico dos dois Municípios estudados, o plano diretor e 

as diretrizes para a região de estudo, a identificação das centralidades de Goiânia e 

Aparecida de Goiânia; o Capítulo IV  contém a análise dos dados relativos à 

formação da centralidade em área de conurbação a partir da implantação do Polo 

Gerador de Viagens, o Buriti Shopping, que alterou o cenário da Avenida Rio Verde, 

a ultima parte engloba as considerações finais dessa etapa da pesquisa, referências 

e anexos. 

Está apresentada, a seguir, a Tabela 01, onde é possível observar as etapas e os 

componentes da metodologia de trabalho desta dissertação. 
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Tabela 1: Etapas e Componentes da Metodologia de Trabalho e Objetivos atendidos por cada 

Procedimento Metodológico da Dissertação 
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CAPÍTULO II 

FERRAMENTAL TEÓRICO CONCEITUAL E METODOLÓGICO 

 

2 O QUE SABER E COMO FAZER 

O ferramental teórico conceitual está apresentado por meio de levantamento 

bibliográfico. Este se faz importante para a contextualização histórica e urbanística 

dos principais aspectos abordados, fundamentando o desenvolvimento da pesquisa 

e sua compreensão. Da mesma maneira, sobre o viés de procedimentos, é 

pertinente a  descrição das metodologias aplicadas nas análises da região estudada, 

elaborada em diferentes escalas espaciais (macro, meso e micro). 

Para elucidar o que se insere neste Capítulo II, a Tabela 2 descreve os principais 

termos e procedimentos, juntamente com os autores pesquisados, necessários para 

a clara compreensão desta investigação; afinal, conceitos e técnicas expostos 

facilitam a observação do objeto em estudo e o diálogo entre interlocutores. 

 

Tabela 2: Conceitos Abordados e Autores Pesquisados 

  Conceitos Abordados Autores Referenciados 

R
EF

ER
EN

C
IA

L 
TE

Ó
R

IC
O

 

Urbanização  
SANTOS, 2014 ARRAIS, 2013 

SPÓSITO, KNEIB, 2008 

Espraiamento 
PANERAI, 2006  

VILLAÇA, 2001 BRITO, 2015 

Segregação Espacial 

BENÉVOLO, 2005 SANTOS, 1993 

BRITO, 2015 VILLAÇA, 2001 

 MARICATO, 1996 

Periferização no Brasil SANTOS, 1993 MUMFORD, 1998 

Gentrificação VOLOCHKO, 2015 RIGOL, 2015 

Conurbação 
VILLAÇA, 2001 NUNES, 

GEDDES, 1994 PANERAI, 2006 
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Metropolização 
ARRAIS, 2013 ROBIRA, 2005 

GONÇALVESet al,  2012 SANTOS, 1993 

Metropolização e 
Periferização 

ROBIRA, 2005 VOLOCHKO, 2015 

Planejamento Urbano, 
Zoneamento 

ARANTES et al, 2002 FIGUEIREDO, 2006 

ASSUNÇÃO, 2014 MARICATO, 2003 

BRASIL, 2001 SANTOS, 2004 

CORRÊA, 1995 SOUZA, 2006 

Centros e Subcentros 
Urbanos 

ALVES, 2015 GONZAGA, 2014 

CASTELLS, 1983  LEFEBVRE, 1972 

CORRÊA, 1995; 2014 SPOSITO, 1998; 2001; 2007 

KNEIB, 2004; 2008 SERPA, 2014 

KNEIB et al, 2012 VILLAÇA, 2001 

Polos Geradores de Viagens 
 

Shopping como PGV 
 

Terminal de Transporte 
Coletivo como PGV 

CET SP, 1983 MCDOT, 2008 

DENATRAN, 2001 PORTUGAL, 2012 

GONÇALVES et al,  2012 
PORTUGAL & GOLDNER, 
2003 

GONÇALVES, 2012 REDEPGVA, 2010 

GRANADO, 1986 REDEPGVD, 2012 

KNEIB, 2004 SILVA, 2012 

KNEIB et al, 2006 SILVEIRA, 1991 

ITE, 2010 TOLFO, 2006 

Mobilidade Urbana, 
Acessibilidade, Transporte 

Coletivo  

 KNEIB, 2013 MARICATO, 2013 

 BRITO, 2015 RAIA JR, 2000 

BRASIL, 2012 VASCONCELOS, 2012 

CMTC, 2013 
PASQUALETO E SOUZA, 
2014 

CUNHA, 2012   

R
EF

ER
EN

C
IA

L 
M

ET
O

D
O

LÓ
G

IC
O

 

Descrição do Método dos 
Especialistas 

KNEIB, 2004; 2014  SPOSITO, 1988 
 
 
WRIGHT E GIOVIANAZZO, 
2000 

FERRAZ, 1993 

DANTAS et al, 1996 

Análise da influência do 
PGV na formação da 

centralidade 
KNEIB, 2004,  KNEIB, 2012 

 



35 

 

 

 

2.1  Formação do Território Urbano  

2.1.1  Urbanização 

Parafraseando Santos2 (2014), a cidade não é para todo o sempre, mas é um objeto 

de mudança constante, cujo resultado se dá por transformações sucessivas, adições 

e subtrações de ações, em uma amplitude de temas; sejam voltados a aspectos 

econômicos, políticos, culturais, sociais, naturais e espaciais. 

Todos esses processos são desenvolvidos no espaço, que segundo Santos (2014, 

p. 119) conformam: a configuração territorial e a dinâmica social (ou relações que 

definem uma sociedade).  

De acordo com Sposito (2000), a urbanização é o processo e a cidade a forma 

concretizada desse processo. 

Kneib (2008) e Santos (2014) trabalham com a ideia de fluxos e fixos: sendo a 

estrutura espacial urbana compreendida por uma estrutura física (espaços públicos, 

formas construídas) e a funcional (atividades); e, por meio dessa interação, 

ocasionam fluxos e movimentos, possibilitando a formação de novas estruturas, em 

um sistema dinâmico. 

Para se pensar sobre espaços urbanizados e urbanização, já é possível contar com 

alguns conceitos elaborados pelos estudiosos do assunto. De acordo com Arrais 

(2013, p.99), por exemplo, ―população urbana é aquela que reside em cidades (sede 

de município) ou em vilas (sede de distrito)‖ e a nomenclatura urbanização pode ser 

entendida no sentido morfológico, cultural e territorial. Aliás, diz o autor, ―o debate 

sobre a urbanização nos coloca diante das transformações do mundo 

contemporâneo‖ (ARRAIS, 2013, p. 101). 

Esse processo de urbanização, que possui como sintoma o crescimento citadino, 

tratando-se de integração territorial, modernização da infraestrutura e ampliação de 

trocas comerciais: 

                                                 
2
 Milton Santos, no livro Metamorfose do Espaço Habitado, cuja primeira edição é de 1988. 
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[...] é simultaneamente um resultado e uma condição do processo de 
difusão do capital [...] A população que lota essas cidades em rápido 
crescimento constitui mão-de-obra barata e, por sua mera presença, 
garante o estabelecimento de um estoque de capital fixo que é 
indispensável a uma maior lucratividade de empreendimentos industriais. 
(ARRAIS, 2013, p. 104). 

 

Segundo Sposito (2000, p. 32), as transformações históricas que se deram 

(estruturação do modo de produção capitalista), tiveram como consequência o 

próprio processo de urbanização. ― A cidade nunca fora um espaço tão importante, e 

nem a urbanização um processo tão expressivo e extenso a nível mundial, como a 

partir do capitalismo‖.  

É de suma importância relacionar o quadro de urbanização aos processos políticos e 

administrativos dos setores responsáveis, pois essa aglomeração e ocupação 

populacional exigem suas presenças, para atender às demandas de serviços 

básicos e de infraestrutura, determinando as condições de mobilidade da população 

e acessibilidade dessas regiões urbanizadas. 

Industrialização3 e urbanização, são temas de discussão pela autora, que considera 

que são elementos que têm aparecido sempre associadas, ―como se se tratasse de 

um duplo processo, ou de um processo com duas facetas‖. O termo tem 

abrangência nas transformações econômica, social e política. A sociedade 

contemporânea, marcada pelo processo de industrialização, cuja apropriação e 

transformação da natureza marcou profundamente o processo de urbanização. 

(SPÓSITO, 2000, p. 54) 

Castells sugere que ao invés de se falar de urbanização, que se fale de 
produção social das formas espaciais, na perspectiva de apreender "as 
relações entre o espaço construído e as transformações estruturais de uma 
sociedade". Assim, não devemos apenas enxergar na urbanização que se 
dá via industrialização, uma acentuação da proporção de pessoas vivendo 
em cidades. Devemos analisá-la no contexto da passagem da 
predominância da produção artesanal para a predominância da produção 
industrial (entendida aqui, no seu sentido mais restrito, pós-Revolução 

                                                 
3
 A expressão indústria traduz, no seu sentido mais amplo, o conjunto de atividades humanas que têm por objeto 

a produção de mercadorias, através da transformação dos produtos da natureza. Portanto, a própria produção 

artesanal doméstica, a corporativa e a manufatureira representaram formas de produção industrial, ou seja, um 

primeiro passo no sentido de transformar a cidade efetivamente num espaço de produção. (SPOSITO, 2000, p. 

47) 
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Industrial), ou seja, da passagem do capitalismo comercial e bancário para 
o capitalismo industrial ou concorrencial. (SPÓSITO, 2000, p. 50) 

 
A consequência da especialização funcional provocada pela industrialização, da 

ampliação dos mercados (da produção em série) e do fortalecimento da articulação 

entre os lugares e entre cidades, foi a especialização funcional (transformações 

estruturais) com a divisão social do trabalho, que se efetivou a partir do 

desenvolvimento das comunicações e dos transportes (SPÓSITO, 2000). 

Todo esse processo reflete-se, não somente na paisagem urbana, na formação 

socioespacial e no desenho urbano, mas na valorização do solo. Segundo Arrais 

(2013, p. 107), ―os processos de valorização fundiária rural e urbana são 

consequências da urbanização‖. Essa valorização fundiária urbana pode ser 

relacionada ou ocasionada pela forma de uso do solo, atualmente determinado pelos 

planos diretores dos municípios, pré-estabelecidos pelo zoneamento; um 

instrumento de planejamento urbano. 

Na cidade, a terra é fundamentalmente suporte de atividades do secundário, 
terciário, concentra diferentes tipos de edificações, equipamentos e os 
meios de consumo coletivo, meios de circulação e, em especial, moradias, 
que em geral ocupam mais de 70% do solo urbano. O preço da terra 
urbana, das edificações, no mercado, é definido pela apropriação [...] Os 
processos de valorização fundiária rural e urbana são consequências da 
urbanização. (ARRAIS, 2013, p. 129). 

 

As consequências estão relacionadas com os temas abordados neste referencial. 

Benévolo (Historia da Cidade), entre outros autores, discute o grande adensamento 

habitacional que ocasionou a diferenciação centro x periferia, permitindo a avaliação 

das transformações ocorridas no modelo de urbanização. Benévolo chama de 

cidade liberal "… este ambiente desordenado e inabitável que é o resultado da 

superposição de muitas iniciativas públicas e particulares, não-reguladas e não-

coordenadas". 

Sposito (2000) ressalta que uma ―falsa homogeneização‖ das paisagens e dos 

hábitos desenvolvidos pelo capitalismo não pode ser confundida com uma 
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homogeneização dos papeis dos lugares4 (a essência). Castells (apud SPÓSITO, 

2000, P. 80) traduz essa produção espacial pelo menos em três formas: 

i. A existência de grandes unidades de produção e consumo, cuja consequência é o 

aumento de áreas metropolitanas e descentralização espacial; 

ii. Ampliação da massa de assalariados, que produz uma diversificação de níveis de 

hierarquização no próprio interior da categoria social. A nível urbano se materializa 

em área residenciais diversificadas em termos de padrão habitacional, infraestrutura 

e serviços urbanos; 

iii. Concentração de poder político, com a formação de uma tecnocracia (apoiada nos 

especialistas), que produz uma planificação urbana sem particularismos — os 

programas nacionais. 

 

2.1.2  Espraiamento  

Acredita-se que alguns dos fatores causadores da urbanização espraiada, 

desordenada, não planejada, segregada (...), segundo Villaça (2001), são devidos: à 

falta de planejamento adequado; à aplicação desigual de investimentos no território 

da cidade; ao zoneamento proposto pelos planos diretores e à infraestrutura e rede 

de transportes oferecidas. Estes fatores são agravados pelo rápido crescimento 

desordenado. 

A expansão urbana do território é o resultado direto da dispersão urbana, 
mais comumente denominada espraiamento ou urban sprawl. O termo 
surgiu nos Estados Unidos, como uma designação pejorativa, para 
expressar a expansão descontrolada das aglomerações urbanas, ocorrida 
em meados da década de 1960, sobretudo, pela disseminação do padrão 
suburbano de urbanização (Kiefer, 2003 apud Ojima, 2007). Como produto 
dessa dispersão, têm-se a produção de condomínios horizontais fechados e 
conjuntos habitacionais populares, localizados nas franjas ou bordas 
urbanas, distantes do centro principal e da mancha consolidada da cidade. 
O urban sprawl, portanto, é uma característica marcante da urbanização 
norte-americana e, metodologicamente, pode ser importante para a 
compreensão da urbanização brasileira. (BRITO, 2015, p. 55) 

 

                                                 
4
 A ampliação do processo de urbanização (aumento do número de cidades e formação de grandes áreas 

metropolitanas) determina a articulação entre os lugares e acentua a divisão social do trabalho que o capitalismo 

provoca e de que necessita para se reproduzir. (SPOSITO, 2000, p. 79) 
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Todos esses aspectos de transformação do território metropolitano conduzem ao 

questionamento de Panerai (2006): ―como explicar a sucessão de zonas 

residenciais, de enclaves industriais, de terrenos baldios e de conjuntos 

habitacionais, de viadutos e hipermercados que constituem as periferias das 

grandes cidades?‖ (PANERAI, 2006, p. 43). 

O espraiamento urbano atende, ainda, a dois segmentos econômicos 
distintos da população: enquanto os grupos de baixa renda migram para as 
periferias, na busca de lotes mais baratos; segmentos de renda mais 
elevada fazem o mesmo, mas na busca de terrenos mais amplos e de 
menor densidade populacional. No primeiro caso, no âmbito da mobilidade, 
demandam a extensão dos serviços de transporte coletivo; no segundo, 
geram um elevado número de viagens do transporte individual. (Ministério 
das Cidades, 2007, p.64, apud BRITO, 2015, p. 56) 

 

O fenômeno do espraiamento urbano, portanto, relaciona-se com a expansão da 

cidade e a dinâmica de segregação socioespacial. Neste trabalho, discute-se a 

formação de uma região em área de conurbação, cujo crescimento dos dois 

municípios envolvidos (Goiânia e Aparecida de Goiânia), se deu de forma 

desordenada, não planejada e espraiada, com grandes vazios urbanos. O 

crescimento exuberante da capital tratou de urbanizar os vazios urbanos até a 

periferia do seu território, passando a serem periferia da capital os municípios 

vizinhos, que permaneceram com essa característica de espraiamento. 

 

2.1.3  Segregação Socioespacial 

Devido à valorização de algumas regiões da cidade, sua ocupação e os diferentes 

índices de investimentos públicos aplicados ocorre a segregação espacial, 

conceituada como ―um processo fundamental para a compreensão da estrutura 

espacial intra-urbana‖ (VILLAÇA, 2001, p. 142).  Este processo pode ser explicado 

como a concentração de diferentes classes ou camadas sociais em regiões ou 

bairros da metrópole. 

A consequência da segregação é afirmada por Santos (1993) como sendo os sítios 

sociais criados a partir da seleção de lugares pela sociedade urbana e a formação 

de locais periféricos. Benévolo (2005) os denomina de franjas secundárias, 



40 

 

 

 

marginais, normalmente irregulares, que crescem a uma velocidade incontrolável e 

apresentam grande parte da população de baixa renda. 

O Estado engendra a construção de uma estrutura espacial de poder, com 
relações hierarquizadas, essencial à sobrevivência do capitalismo. (...) a 
hegemonia de espaço abstrato em contraposição ao espaço social é 
embasada em valores, regras e normas, que transformam o espaço em 
mercadoria e acarretam a segregação espacial. (LEFEBVRE apud 
MARICATO, 1996, p. 86). 

 

De acordo com Santos (1993), as cidades brasileiras desenvolveram, com diferente 

grau de intensidade, problemáticas parecidas: emprego, habitação, transportes, 

lazer, água, esgotos, educação e saúde revelando enormes carências, apesar de 

possuírem diferenças relativas ao tamanho, ao tipo de atividades e à região em que 

se inserem. 

O autor responsabiliza por essa caracterização o tipo de urbanização sofrido, 

considerado ―corporativo‖, isto é, uma urbanização ―empreendida sob o comando 

dos interesses das grandes firmas (...) uma vez que os recursos públicos são 

orientados para os investimentos econômicos, em detrimento dos gastos sociais.‖ 

(SANTOS, 1993, p. 95). 

Esta segregação é reforçada pelo Estado, a partir da locação diferenciada 
dos equipamentos de uso coletivo, o que visa ampliar a renda real dos que 
já possuem renda elevada. E, por último, o Estado pode continuar 
contribuindo (BRITO, 2015, p. 69). 

 
Na região a ser estudada (e será melhor abordada nos capítulos III e IV), percebe-se 

uma diferenciação socioespacial do restante do município (Aparecida de Goiânia), 

que é caracterizado pela falta de infraestrutura (asfalto, água tratada, esgoto, 

equipamentos sociais) e pela precariedade das edificações; se mantendo com 

características comuns da região que se encontra em conurbação com a mesma, 

parte de Goiânia. 

Uma região, periférica espacialmente, que se tornou a partir da década de 60 uma 

periferia da Goiânia (no processo de espraiamento e segregação socioespacial da 

capital), mas que se diferencia socioespacialmente do restante do município a que 

pertence. 
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2.1.4  Periferização no Brasil 

A consequência dos modelos de urbanização segregado e espraiado é que as 

cidades, sobretudo as grandes, ocupam, de um modo geral, vastas superfícies, 

entremeadas de vazios‖, sendo caracterizadas espacialmente: pelo ―tamanho 

urbano; [pelo] modelo rodoviário; [pela] carência de infraestrutura; [pela] 

especulação fundiária e imobiliária; [pelos] problemas de transporte, extroversão e 

periferização da população, gerando, graças às dimensões da pobreza e seu 

componente geográfico, um modelo especifico de centro-periferia‖ (SANTOS, 1993, 

p. 95). 

Essa realidade, de acordo com Santos (1993), sustenta e alimenta um círculo 

vicioso de crescimento: as cidades são grandes porque há especulação, há 

especulação porque há vazios, há vazios porque as cidades são grandes. O modelo 

rodoviário urbano é fator de crescimento disperso e do espraiamento, acentuando o 

problema de acesso a terra e à habitação, conduzindo à periferização da população 

mais pobre e induzindo, novamente, o aumento do tamanho urbano. Repetindo, a 

especulação é alimentada pela escassez de serviços em diversas frações do 

território (periferias), causa a diferenciação da valorização do solo e retoma a 

questão do acesso a terra e às habitações. A Figura 02 apresentada, mostra 

claramente o círculo vicioso aqui descrito. 
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Figura 2: Círculo vicioso de crescimento e periferização 

Fonte: Dados manipulados pela autora, com base nos estudos de Santos (1993) 

 

Vale ainda destacar algumas considerações que Santos (1993) fez sobre o assunto
5
: 

A organização dos transportes obedece a essa lógica e torna ainda mais 
pobres os que devem viver longe dos centros, não apenas porque devem 
pagar mais caro seus deslocamentos como porque os serviços e bens são 
mais dispendiosos nas periferias. E isso fortalece os centros em detrimento 
das periferias, num verdadeiro circulo vicioso (SANTOS, 1993, p. 96). 

 

Todo esse quadro pintado por Santos (1993) demonstra o desaparecimento da 

escala do pedestre, a facilidade de aquisição do automóvel, sendo as periferias uma 

parte da metrópole (Mumford, 1998), e dentro deste contexto de metrópole 

inescapável, citada pelo autor, que se discutirá o processo de periferização em 

áreas de conurbação, situadas em regiões metropolitanas, característica da região 

pesquisada.  

                                                 
5
 Deste contexto derivam os movimentos convergentes da especulação imobiliária: criam-se sítios sociais 

sobrepostos aos sítios naturais através de disputas entre atividades ou pessoas por dada localização, afeiçoando 

exigências funcionais a lugares, e “é assim que certos pontos se tornam mais acessíveis, certas artérias mais 

atrativas e, também, uns e outras, mais valorizadas. (SANTOS, 1993, p. 96). 
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2.1.5  Gentrificação 

Volochko (2015) aborda o processo de transformação do espaço urbano dominado 

pelos interesses privados e voltados para a satisfação produtivo-lucrativa. Segundo 

o autor, tem-se, assim, a construção dos empreendimentos em espaços periféricos, 

produzindo a capitalização/valorização dessas regiões. Pode ser notado que 

também Santos (2008) trata a divisão da cidade, no sentido de localização e 

hierarquização de importância de espaços, retomando o conceito de ―fragmentação 

gentrificada e emburguesada‖ do espaço metropolitano. A Gentrificação pode ser 

considerada como uma nova forma de fragmentação, criada através da implantação 

de espaços ―semipúblicos‖ de empreendimentos como os shoppings centers. 

Rigol (2015) conceitua a gentrification como a ―invasão de alguns bairros operários 

da cidade por parte das classes médias‖. Compreende-se essa irrupção, segundo o 

autor, ―relacionando-a às politicas públicas e privadas relativas à moradia‖ ou ―no 

contexto de desenvolvimento desigual e na reestruturação urbana e usos do solo 

urbano em processo‖ (RIGOL, 2015, p. 100). 

Na região de estudo, percebe-se uma mudança nas classes sociais presentes, 

principalmente após a implantação do empreendimento que será estudado 

(Shopping Center). 

 

2.1.6 Conurbação 

A partir dos processos pesquisados, de uma urbanização espraiada, desordenada, 

não planejada, segregada socioespacialmente, e a periferização, tem-se, como 

consequência, o processo de conurbação. Para que fique claro o que vem a ser 

conurbação, Villaça (2001) a define como ―a fusão de áreas urbanas‖. O autor ainda 

a explicita como sendo uma única cidade dividida em dois municípios, pois as 

características comerciais, econômicas, construtivas, de ambos os espaços, são as 
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mesmas, de tal maneira que se torna um único espaço territorial, porém dividido em 

dois espaços administrativos.  

Geddes (1994), considerado o primeiro autor a utilizar a denominação ―conurbação‖. 

Busca em seus estudos exprimir os avanços e homogeneizações do tecido urbano, 

descrevendo as novas formas de agrupamento demográfico, que levam a novas 

formas de agrupamento social, atentando para as necessidades de novas formas de 

governo e administração para essas áreas. (ENDICI, NUNES6) 

Para enfocar esses desenvolvimentos, na verdade transformações, da 
tradição geográfica da cidade e do campo, onde crescemos, e expressá-los 
com mais propriedade, precisamos de um pequeno aumento do nosso 
vocabulário; a expressão de uma nova idéia, para a qual ainda não existe 
um vocábulo, merece uma nova palavra. Essas cidades-região, essas 
cidades-agrupamento, pedem um nome. Não podemos chamá-las 
constelações; o vocabulário conglomerações parece mais próximo da 
realidade presente, mas ainda não é pertinente. E conurbações? Essa 
talvez seja a palavra necessária, a expressão dessa nova forma de 
agrupamento demográfico, que já está, subconscientemente, 
desenvolvendo novas formas de agrupamento social, e, em seguida, de 
governo e administração bem definidos. (GEDDES, 1994, p. 48) 

 

O autor busca descrever, não as cidades, mas as conurbações, atentando ainda 

para as novas funcionalidades, como as cidades dormitórios. 

Nas últimas décadas, tornou-se muito difícil desassociar os estudos das 

conurbações das mudanças que afetaram diretamente a reestruturação do espaço 

urbano, tais como a fragmentação, a desigualdade, a divisão do trabalho (e novas 

tecnologias), a globalização e metropolização.  

Soja (2000) descreve uma nova etapa no modo de observar e planejar as cidades, 

visto que aponta para uma crise da urbanidade, uma ―explosão da Cidade Global‖7. 

                                                 
6
 NUNES, José Horta. Conurbação. Endici (enciclopédia discursiva da cidade). Laboratório de Estudos Urbano 

(NUDECRI/UNICAMP). Disponível em:  http://www.labeurb.unicamp.br/endici 

 
7
 Essa crise teria sido ocasionada pelos efeitos do planejamento das “cidades modernas”, dentre os quais a 

segregação espacial, a desigualdade, a pobreza, a violência aleatória, a polarização racial, o descontrole social, as 

alterações do mercado de trabalho, a estrutura espacial do privilégio, dentre outros fatores. Diante dessa situação 

de “crise”, os autores enxergam novas práticas na busca de uma “democracia regional”, voltada para o “juntos na 

diferença”, para a luta pelos direitos civis, envolvendo organizações não-governamentais, lideranças, 

http://www.labeurb.unicamp.br/endici
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Villaça (2001) associa ao processo de conurbação ocorre, na maioria das vezes, o 

processo de metropolização. Uma cidade-núcleo, considerada a principal, absorve 

e/ou gera outros núcleos urbanos à sua volta, às vezes pertencentes a outras 

unidades politico-administrativas, formando um tipo particular de cidade: 

Para a análise de qualquer aspecto das conurbações metropolitanas, 
convém destacar desde o início a seguinte questão: no Brasil, antes destas 
conurbações, a cada cidade correspondia um município, e vice-versa: a 
cada município correspondia uma, e uma só cidade. Há décadas isso 
deixou de ocorrer. As conurbações metropolitanas se encarregaram de 
sepultar essa realidade de outrora, uma vez que vieram a constituir um novo 
tipo de cidade. A partir delas, a uma cidade passaram a corresponder vários 
municípios e, portanto, vários prefeitos e várias câmaras municipais. 
(VILLAÇA 2001, p. 229). 

 

Villaça (2001) descreve que essa absorção é um processo lento, resultado da 

crescente transformação de uma área urbana, e acontece quando as cidades 

desenvolvem uma intensa vinculação socioeconômica, causando transformações 

tanto no núcleo absorvido, quanto no que absorve.  Ainda ressalta: 

Expressão núcleo urbano é empregada para designar aglomerado urbano, 
que apresenta um mínimo de atividades centrais, sejam religiosas, 
administrativas, políticas, sociais ou econômicas, por menor que seja. 
(VILLAÇA, 2001, p. 52). 

 

Em seus estudos sobre adensamento, Panerai (2006, p. 76) afirma que as 

―sucessivas barreiras favorecem o adensamento‖, ocorrendo a transposição dos 

limites8 pelas aglomerações apenas após a saturação do tecido. Já a ausência de 

limites fortes, pelo contrário, ―favorece uma extensão9 horizontal com densidades 

mais baixas e sem estruturação do núcleo‖. Afirma ainda que esses processos têm 

consequências importantes para a pratica urbanística, na constituição do centro. 

                                                                                                                                                         
movimentos, que levem a uma “consciência espacial” com sensibilidade para questões transculturais, 

transnacionais, de gênero, e outras que promovam a “justiça espacial”. (ENDICI, NUNES) 

 
8
 O limite é um obstáculo a um crescimento linear, um ponto de parada ou um acidente que impede a extensão. 

De modo geral, tal obstáculo desempenha o papel de limite durante um dado período, ao temo do qual pode ser 

ultrapassado e mesmo se transformar em um polo. (PANERAI, 2006, p. 66). 
9
A extensão do tecido dá-se mediante a combinação de numerosas linhas e numerosas direções segundo 

processos mais complexos que podem ser decompostos pelo exame de alguns esquemas elementares e ser, 

portanto, mais bem compreendidos. (PANERAI, 2006, p. 65). 
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Percebe-se esse processo na região de estudo, a ausência de limites fortes entre os 

municípios consentiu um crescimento espraiado, com vasta extensão horizontal, 

densidades mais baixas, ultrapassando o limite dos municípios, envolvendo-se em 

um processo de conurbação. 

 

2.1.7  Metropolização 

Cabe ressaltar que, juntamente com os processos de urbanização e 

desenvolvimento das grandes cidades, mesmo que esses tenham se dado com o 

aumento do desemprego, do subemprego (SANTOS,1993: 121), a partir dos anos 

70, tem-se um novo patamar alcançado: a expansão da metropolização e a chegada 

de novas aglomerações ao patamar de cidades grandes e intermediárias, em razão 

da densidade demográfica. 

A expansão e a diversificação do consumo, a elevação dos níveis de renda 
e a divisão dos transportes modernos, junto a uma divisão do trabalho mais 
acentuada, fazem com que as funções de centro regional passem a exigir 
maiores níveis de concentração demográfica e de atividades. (SANTOS, 
1993, p. 73). 

 

De acordo com o autor, não houve somente o aumento do número de cidades locais 

e sua força, como os centros regionais formados, mas também, as relações das 

metrópoles regionais começaram a ser de âmbito nacional. Isso ―porque as 

respectivas regiões metropolitanas passaram a constituir áreas onde se diversificam 

e avolumam as relações intraurbanas10, com o aumento da divisão do trabalho que 

conduz ao apressamento e aprofundamento de uma série de processos econômicos 

e sociais‖ (SANTOS, 1993, p. 121), como demonstra a Figura 03, abaixo exposta. 

                                                 
10

 O efeito do tamanho [das cidades] tem papel na divisão interurbana e também na divisão intra-urbana do 

trabalho: quanto maiores e mais populosas, as cidades são mais capazes de abrigar uma gama mais extensa de 

atividades e de conter uma lista maior de profissões, estabelecendo, desse modo, um tecido de inter-relações 

mais eficaz do ponto de vista econômico (SANTOS, 1993, p. 121). 
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Figura 3: Relações de Influência de Centros Regionais, Metrópoles Regionais e Nacionais. 

Fonte: SANTOS (1993), organizado pela autora.  

 

Gonçalves et al (2012) explicam o surgimento da região metropolitana a partir da 

polarização de uma cidade-sede, que desenvolve uma relação complementar, de 

dependência, com outras cidades, compondo um conjunto ―articulado e 

hierarquizado‖. Destaca ainda o autor que o mesmo ocorre com aglomerações 

urbanas, não sendo necessária a existência de uma cidade-sede. 

Essa cidade, com novas características, novas funções, assume também um novo 

modelo espacial com identidade metropolitana, com vários núcleos, onde ―existe 

uma população metropolitana distribuída e organizada em áreas regionais em 

permanente expansão‖ que ―são amorfas na forma, maciças no escopo e 

hierárquicas em sua escala de organização social‖ (GOTTDINER, 1997, apud 

SANTOS, 2008, p. 10).  

Segundo Robira (2005), a área metropolitana é: 

Aquele território mais ou menos urbanizado que fica em torno de uma 
grande cidade e depende dela [...]. Esta explora seus recursos – água, solo, 
trabalho..., impõem-lhe seu modo de organização e, em troca, recebe 
aqueles equipamentos ou infraestruturas que a grande cidade expulsa: 
indústrias, urbanização marginal, presídios, aterros sanitários... (ROBIRA, 
2005, p. 13). 
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Robira (2005) também considera territórios metropolitanos aqueles espaços onde se 

tem a intensificação do processo de acumulação de capital, e ainda afirma que 

existem territórios não-capitalistas ou adormecidos.11
 

Ao se tratar de caracterizar uma região periférica da cidade, envolvida em um 

processo de conurbação e metropolização, segundo Arrais (2013), é necessária a 

análise de dois perfis: a) o das centralidades/núcleos existentes em cada regional e 

b) o da área central da cidade; uma vez que ela exerce uma polarização a nível 

metropolitano.  

A metrópole é transformada em sujeito que exerce uma força centrípeta, 
influenciando, quando não determinando, as relações econômicas e sociais 
sobre o território nacional – este compreendido a partir de uma rede de 
cidades, não dos conflitos resultantes da produção do território. Todavia é 
uma força relacional, pois existem complementariedades de trocas 
comerciais e de força de trabalho entre a metrópole e as outras cidades 
inseridas na mesma rede urbana. (ARRAIS, 2013, p.146). 

 

Robira (2005) ainda destaca um fator importante na caracterização do espaço 

metropolitano, quando diz que esse processo não deve englobar apenas as 

dimensões materiais, exemplificando-as como: a quantidade de superfície ocupada 

pelo tecido urbano; a densidade populacional; a dotação de infraestruturas de 

circulação e de comunicações; a concentração de equipamentos, de pessoas e de 

atividades, dentre outras. Ela afirma que também devem ser observados os 

aspectos ―funcionais-organizadores‖, tais como ―os tempos de percurso e as 

distâncias entre núcleos‖, considerando-se a fluidez do movimento e, ainda, ―a 

crescente dualidade social dos espaços metropolitanos‖ (ROBIRA, 2005, p.10). 

Defende a autora que a utilização de parâmetros materiais e quantificáveis é 

importante para o processo de qualificação dos espaços socioterritoriais complexos, 

como os metropolitanos. 

                                                 
11

 Porque as suas particulares estruturas urbanas, sociais e econômicas, subprodutos do processo de acumulação 

territorial, invalidam-os temporalmente para a própria acumulação e, não obstante, serão espaços a transformar 

nas sucessivas operações urbanísticas de ajuste do espaço urbano às necessidades do capital. (ROBIRA, 2005, P. 

10). 
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A região de estudo está inserida em uma área de conurbação com a capital, 

integrante do contexto de Região Metropolitana de Goiânia. Essa inserção não se dá 

apenas em âmbito geográfico, mas nas relações existentes entre elas: dependência, 

a circulação de comunicações, a concentração de equipamentos, pessoas e 

atividades, como discorre a autora citada. 

 

2.1.8  Metropolização e Periferização 

Ao se referir à metropolização, Robira (2005) faz referência à periferização ocorrida 

nas cidades participantes do processo. As áreas periféricas territoriais se voltam 

para o conceito já abordado anteriormente, tornam-se locais marginalizados, onde 

há uma ―produção de escassez‖, cuja conceituação, dada pela autora, se traduz em 

―locais nos quais as condições naturais de vida são infranaturais‖ (ROBIRA, 2005, p. 

17). 

Volochko (2015) destaca ―as periferias capitalizadas, reintegrando frações sociais a 

um novo cotidiano urbano‖, ao fazer menção à produção dos novos espaços de 

periferias, a partir de uma escala qualitativa de análise, assim como faz Robira 

(2005): Aquele autor se refere a tais áreas como ―aquela dos sujeitos sociais 

concretos, dos habitantes, dos movimentos urbanos, em um nível de práxis que 

ilumina a produção do espaço e o cotidiano na dimensão dos conflitos [...]‖ 

(Volochko, 2015, p. 106), buscando uma visada dialética entre quantidade e 

qualidade, para que se compreenda a produção do espaço. 

Nesse processo que envolve periferização e metropolização, Volochko (2005) cita 

no processo de formação desse espaço três formas de ocupação: a) a difusão da 

autoconstrução da casa própria em loteamentos irregulares e regulares, em meados 

de 1960; b) a nova produção imobiliária e seus produtos: a habitação popular de 

mercado (Programa do Governo Federal Minha Casa Minha Vida) e c) a construção 

de novos condomínios habitacionais fechados (VOLOCHKO, 2015, p. 108 – 110). 

A região estudada nesta pesquisa se constitui como região periférica de um 

Município, Aparecida de Goiânia, inserida na área de conurbação com a Capital de 
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Goiás e que, também, compõe sua Região Metropolitana. Caracterizada por muito 

tempo como ―cidade dormitório‖, inicialmente ocupada por uma população de baixa 

renda (PINTO, 2009), começou a sofrer transformação em suas características, a 

partir de um processo de centralização deflagrado pela implantação de um Shopping 

Center.  

Diante do exposto, vale destacar que esta dissertação ocupa-se de uma análise 

urbana da região recortada, mas não restrita, apenas, aos centros antigos e aos 

tecidos já constituídos. Ao contrário, faz uma reflexão sobre novas centralidades, em 

duas escalas, intraurbana e metropolitana, levantando, além dos dados 

quantitativos, discussões qualitativas, como já tem sido possível perceber. 

 

2.2  Planejamento Urbano 

O Planejamento Urbano e seus instrumentos urbanísticos são de grande relevância 

para a busca da habitabilidade e sustentabilidade das cidades. Desde 2001, com o 

advento do Estatuto da Cidade (BRASIL, 2001), eles ganharam força e 

legitimidade. Com estas ferramentas de gestão podem-se exigir condutas mais 

veementes, que visem garantir uma cidade socialmente justa e que apresente mais 

qualidade, em todos os aspectos como: mobilidade, lazer, serviços, preservação e 

vários outros. Infelizmente, isso ainda não foi experimentado, mas não se pode 

deixá-los de lado diante dos atuais cenários urbanísticos.  

Ferrari (1979) discorre sobre os níveis de planejamento, de conformidade com a 

extensão da área objeto a ser trabalhada (e com o escalão de governo responsável 

por ela), afirmando ser: nacional, macro-regional, estadual, micro-regional e 

municipal. 

O planejamento urbano pode ser definido, segundo Santos (2004), como um 

processo contínuo de diagnósticos, que pressupõem coleta, organização e análise 

das informações e que culmina com decisões ou escolhas das melhores 

alternativas para o desenvolvimento. Possui o papel de orientar os instrumentos 
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metodológicos, administrativos, legislativos e de gestão, para a efetivação das 

condutas, em um espaço de tempo determinado. 

Segundo Maricato (2003), o planejamento urbano indica dois caminhos: urbanizar e 

legalizar. Os processos de urbanização têm se tornado cada dia mais frequentes no 

país e sua legalização tornam completas as condições sociais dos cidadãos. 

É importante o que destaca Souza12 (2006), quando pontua que o planejamento 

não pode estar ―subordinado às tendências do mercado‖, mas deve tentar controlar 

e disciplinar o mesmo. Para esse estudioso, tal instrumento deve ser fundamentado 

por quatro elementos: ―o pensamento orientado para o futuro; a escolha entre 

alternativas; a consideração de limites, restrições e potencialidades (consideração 

de prejuízos e benefícios) e a possibilidade de diferentes cursos de ação, os quais 

dependem de condições e circunstâncias variáveis‖ (SOUZA, 2006, p. 34). 

A isso se agrega o fato de que o planejamento e gestão urbanos têm como objetivo 

o desenvolvimento urbano, que abrange, segundo Souza (2006, p. 75), a melhoria 

da qualidade de vida e o aumento da justiça social. Não se trata, portanto, apenas 

do desenho urbano das cidades. 

Dentre as escalas espaciais de estudo inseridas no planejamento, estão: a) local, 

constituído por recortes espaciais variáveis no quesito tamanho; b) regional,  por 

recorte espacial qualquer, definido apenas em função de particularidades objetivas; 

c) nacional, por escala do país e d) internacional,  por grupo de países ou global. 

(SOUZA, 2006, p. 106-112). 

Na linha histórica do planejamento, não se deve deixar de citar o planejamento 

regulatório (regulative planning), que marcaram as décadas gloriosas  de 50 e 60 

com esse modelo de planejamento: ―o Estado fazendo pleno uso de seus poderes 

de controle e disciplinamento da expansão urbana e do uso da terra‖. (SOUZA, 

2006, p. 124). 

                                                 
12

 SOUZA, Marcelo Lopes de. Mudar a cidade: uma introdução crítica ao planejamento e a gestão urbanos. Rio 

de Janeiro: Bertrand Brasil, 2006. 
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Já o planejamento moderno se difundiu como uma ―tentativa de melhor adaptar as 

cidades à era industrial (...),  transpondo para a produção do espaço urbano as 

categorias próprias ao universo da produção industrial‖ (SOUZA, 2006, p. 125). 

Dentre as práticas contemporâneas de planejamento, nos mais diferentes países, 

destaca-se com frequência, segundo Souza (2006), o espírito funcionalista de 

zoneamento do uso do solo, com o emprego das ideias de ordem e racionalidade. 

Vários desafios devem ser vencidos, afirma Souza (2006). O da ―politização‖ do 

planejamento e o da reciclagem de instrumentos são, talvez, os mais relevantes. O 

primeiro, considerado pelo autor como uma versão esquerda do planejamento 

estratégico brasileiro, que tem uma perspectiva mercadófila. O autor aponta o Brasil 

como um cenário em que o ―planejamento politizado‖ tem encarado a ação estatal 

como um meio privilegiado, que comumente dispensa uma atenção irrisória aos 

movimentos sociais urbanos. 

Este tema remete a uma concordância com abordagens, citadas anteriormente, 

como a de Arantes et al (2002) que descrevem justamente o fato de o planejamento 

urbano ser de caráter estratégico; cuja finalidade é a disputa econômica para atrair 

indústrias, comércios e ampliar a arrecadação.  Não se trata de um planejamento 

que englobe toda a cidade, nem todas as classes sociais e econômicas. Observando 

o planejamento e as leis definidas, é possível constatar que as áreas periféricas são 

preteridas e, em sua maioria, irregulares. Ainda segundo os autores, não há 

incentivo à implantação de infraestrutura de maneira justa, perdendo-se qualidade 

de vida e dignidade, como, por exemplo, quanto à igualdade na forma de 

deslocamento dentro das regiões do município, bem como em mobilidade para 

locais circunvizinhos.  

De acordo com Souza (2006, p. 400), ―a forma clássica e óbvia de meio de 

expressão do planejamento é o plano‖, que ―são documentos consolidadores de 

uma dada estratégia de desenvolvimento urbano‖; no Brasil, chamado de plano 

diretor de desenvolvimento urbano ou simplesmente plano diretor.  
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Vale dizer que no Capítulo III deste estudo estão apresentados os planos diretores, 

com algumas análises referentes à ocupação do território urbano,  das cidades 

envolvidas na composição da região investigada, por se referir à área de 

conurbação. Da mesma maneira, estão expostos os principais parâmetros e 

diretrizes para a área do estudo. 

O planejamento urbano é realizado por meio de diversos instrumentos, de variada 

natureza, que são utilizados pelo gestor. Souza (2006) os classificam em: a) 

informativos, quando servem como meios de divulgação de informações relevantes; 

b) estimuladores, traduzidos em incentivos ficais e vantagens para atração de 

empreendedores; c) inibidores, quando limitam a margem de manobra dos agentes 

modeladores do espaço urbano; d) coercitivos, quando expressam proibição e 

estabelecem limites legais e outros. ―O próprio zoneamento, que na qualidade de 

zoneamento de uso do solo, constitui o coração do Urbanismo em matéria de 

instrumentos‖ (SOUZA, 2006, p. 217). 

 

2.2.1  Zoneamento 

É possível definir o zoneamento como um instrumento legal, proveniente do 

planejamento urbano. Ele engloba diferentes escalas de atuação na divisão racional 

do espaço urbano, desde a ocupação de um único lote à divisão de toda a cidade 

em diferentes zonas. Estas resultam de um conjunto de limitações e critérios 

adotados para sua ocupação, com padrões urbanísticos que garantem condições 

mínimas de habitabilidade e sustentação de necessidades básicas. 

Utilizado, a princípio, na organização da distribuição das atividades intraurbanas, o 

zoneamento se estendeu, a seguir, para o mundo rural, objetivando o ordenamento 

da agricultura. Posteriormente, houve o aparecimento dos zoneamentos setoriais, 

destinados a organizar atividades específicas, utilizando os mais diversos 

qualificativos como zoneamentos: industriais, de recursos minerais, de áreas de 

proteção, de recursos florestais, e assim por diante (FIGUEIREDO, 2006). 



54 

 

 

 

O zoneamento surgiu da necessidade de organizar o território e melhor distribuir as 

atividades. Inicialmente, devido ao caos vivido a partir da revolução industrial, o 

zoneamento ficou fortemente atrelado à regulação do uso do solo urbano, 

acompanhando a matriz de estudos relativos ao saneamento do meio urbano e a 

saúde da população. Isso desde o século XVIII (FIGUEIREDO, 2006). 

O zoneamento, segundo Ferrari (1979), é ―o preceito legal que regulamenta o uso 

do solo urbano em prol do bem comum‖. O autor ainda discorre sobre importantes 

conceitos: 

ARTHUR B. GALLION em seu livro
13

 The Urban Pattern diz que ―o 
zoneamento (Zoning) é o instrumento legal que regula o uso do solo no 
interesse do bem estar coletivo, protegendo o investimento de cada 
indívíduo no desenvolvimento da comunidade urbana‖. (FERRARI, 1979, p. 
323) 

O professor HELY LOPES MEIRELLES em seu livro
14

, assim se expressou 
sobre o assunto:  O Zoneamento consiste na repartição do solo segundo a 
sua precípua destinação urbanística. Na conceituação Carta dos Andes

15
 o 

zoneamento é o instrumento legal que dispões o Poder Público para 
controlar o uso da terra, as densidades de população, a localização, a 
dimensão, o volume dos edifícios e seus usos específicos, em prol do bem-
estar social. (FERRARI, 1979, p. 323) 

 

O instrumento legal de concretização do zoneamento deve ser o decreto do 

executivo, e para Ferrari (1979, p. 325), deve abranger as seguintes partes: 

i. Disposições gerais (área de aplicação da lei); 

ii. Das definições (dos termos e expressões técnicas, bem como determinação 

de parâmetros); 

iii. Da expedição de licenças (para mudanças de usos e obras); 

iv. Dos tipos de zona de uso do solo (individualização das diferentes zonas); 

v. Dos recuos e índices urbanísticos (densidades, quotas e porções); 

                                                 
13

 Zoneamento, em seu melhor sentido, não protege somente os distritos já estabelecidos, mas auxilia no 

desenvolvimento de novos distritos, de conformidade com um plano amplo, tendo por base o bem-sestar da 

cidade como um todo. (Citação da Suprema Corte de Justiça da Califórnia, referido por ARTHUR B. 

GALLION, apud FERRARI, 1979, p. 324) 
14

 Direito de Construir, p. 137 
15

 Redigida em outubro de 1958, em Bogotá, em Seminário do CINVA – Centro Interamericano de Vivenda e 

Planejamento. 
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vi. Dos usos conformes de cada zona (usos predominantes e permissíveis ou 

conformes); 

vii. Das disposições transitórias (eventuais medidas transitórias para casos 

excepcionais); 

Ferrari (1979, p. 326) afirma que o zoneamento não se baseia na primitiva ideia de 

um uso exclusivo, rígido. Essa ideia de exclusividade foi substituída por uma 

predominância de uso, com o objetivo do ―enriquecimento da qualidade de vida 

urbana‖. Cabe ainda ressaltar que o instrumento zoneamento, mal utilizado, ―pode 

ser um fator de segregação residencial, consequentemente, social‖. 

Os principais objetivos de interesse público a serem atingidos (através do 

zoneamento), segundo Ferrari (1979, p. 326) devem ser:  

i. Orientar o uso em benefício do bem comum; 

ii. Evitar o uso abusivo do solo ( ou o desuso, evitando desconforto e 

inseguração à população); 

iii. Orientar projetos de renovação de áreas deterioradas, evitando a 

especulação imobiliária; 

iv. Ordenar a implantação de equipamentos urbanos; 

v. Assegurar condições de geração e atração de tráfego, compatíveis com a 

capacidade de trânsito do sistema viário existente (ou proposto). 

Importa frisar que o presente estudo correlaciona o instrumento urbanístico 

Zoneamento com a formação de uma centralidade na conurbação entre dois 

municípios: a Capital, Goiânia, e a Cidade integrante da Região Metropolitana de 

Goiânia, Aparecida de Goiânia. De forma específica, visa discutir as principais 

características do zoneamento urbano da região, considerando a ideia de 

metropolização e descrevendo as formas de uso e ocupação do solo urbano 

predominante. Têm como referências o Plano Diretor e a Lei de Uso e Ocupação do 

Solo. 
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2.3  Centros e Subcentros Urbanos 

Centros urbanos e centralidades foram temas de estudo, análise e discussão para 

diversos autores e pesquisadores, como se observa na Tabela 03. Alguns 

descrevem o centro com duas funções principais: a) a integradora e simbólica, 

concentrando valores e significados, estando, dentre outros, os autores Lefebvre 

(1978) e Castells (1983) e b) a dinâmica, onde se encontram locais de comércio e 

trabalho, vinculando-a a um aspecto de acessibilidade, como Villaça (2001), Kneib 

(2008), Corrêa (1995), Sposito (2001), Serpa (2014).  

Neste trabalho, os subcentros serão tratados sob essa segunda perspectiva, sem 

que se descartem contribuições importantes de estudiosos como Lefebvre (1972, 

apud Villaça, 2001, p. 237), que afirmou que ―não existe realidade urbana sem um 

centro comercial, simbólico, de informações de decisão, etc‖. Apenas há destaque 

para os trabalhos e conceitos tomados pelos autores mais integrados à visão 

dinâmica do centro. 

A pesquisa de Kneib (2008) realça que as áreas centrais possuem característica 

simbólica, apesar de difícil mensuração, e, também, enfocam a acessibilidade, seja 

pela infraestrutura viária ou pela existência de linhas de transporte coletivo. Além 

disso, elas se destacam pela concentração de atividades, ―com profunda relação 

com o número de viagens geradas‖ e são áreas consideradas de maior valor de solo 

(KNEIB, 2008, p. 33). 
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Tabela 3: Conceituação de Centros Urbanos 

Autores Referenciados  Conceitos Abordados 

C
e
n

tr
o

s
 U

rb
a
n

o
s

 

Christaller, 1933 (apud 
Gonzaga, 2014) 

[...] "explora a cidade considerando a existência de áreas de 
influência no entorno dos centros de mercado. Assim, se 
constitui um sistema composto por esses diversos centros, 
uniformemente espalhados e organizados, que atende de 
forma homogênea a todas as suas partes. Cada um deles 
apresenta uma área de influência sobre a qual reflete 
qualidades. Essa teoria aponta para as relações do centro 
com as atividades ali desenvolvidas, a área de influência 
relacionada com os diversos tipos e tamanhos de centros e a 
relevância da acessibilidade nesses sistemas." 

Castells, 1976   (apud 
Kneib, 2004) 

[...] "sistema específico, hierarquizado, diferenciado e 
integrado de relações sociais e de valores culturais, que 
constitui a questão chave das relações e articulações entre 
os elementos da estrutura urbana." 

Lefebvre, 1978, p. 218 

[...] ―como área com forte densidade de atividades ligadas a 
elevados índices de frequentação, ainda que as 
necessidades e demandas que determinam essas 
frequentações sejam de natureza e intensidades diferentes.‖ 

Villaça, 2011, p. 241 

[...] ―o valor material é a fonte de seu valor simbólico. É a 
excepcional importância comunitária e social dos centros que 
faz com que eles passem a ser objeto de grande valorização 
simbólica.‖ 

Kneib, 2008 

Analisa o conceito de centralidades a partir de quatro 
características principais: simbolismo; acessibilidade e 
disponibilidade de infraestrutura de transportes; local de 
relações, integração e concentração de atividades; como 
área valorizada. 

Corrêa, 1995 

―A área central constitui-se no foco principal não apenas da 
cidade, mas também de sua hinterlândia (área de influência). 
Nela concentram-se as principais atividades comerciais, de 
serviço, de gestão pública e privada, e os terminais de 
transportes inter-regionais e intraurbanos.‖ 

Spósito, 2001 (apud 
Gonzaga, 2014) 

[...] ―caráter dinâmico e é, portanto, uma área continuamente 
reformulada, a essa característica está associada a relação 
com os fluxos de pessoas, mercadorias, valores e ideias que 
ocorrem em determinado lugar central.‖ 

Serpa, 2014, p. 102 

[...] ―uma aglomeração das atividades terciárias, com fácil 
acesso e circulação, sem necessariamente apresentar uma 
forte concentração de atividades terciárias.‖ 
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De acordo com Kneib (2011), pode-se dizer que existe uma inter-relação entre o 

sistema de transportes e a estrutura espacial urbana. Isso garante maior ou menor 

acessibilidade, determinada, em grande parte, pelo transporte. A acessibilidade ―é a 

habilidade de alcançar bens, serviços, atividades ou destinos desejados.‖ (KNEIB, 

2011, p. 57). 

Alves (2015) afirma que se a centralidade única era a característica das cidades nos 

anos 1970, hoje já não se tem a mesma realidade, pois o quadro atual apresenta 

uma situação de multi e policentralidades. Segundo Sposito (2013, p. 74, 75) a 

multicentralidade se refere à ―conformação de mais de uma área de concentração 

comercial e de serviços nas cidades, influenciando a perda relativa do peso e da 

importância do centro principal.‖ Já a policentralidade está ligada ―as dinâmicas mais 

recentes, como o aparecimento de grandes superfícies comerciais e de serviços, 

que definem, de modo profundo, a estrutura espacial [...]‖. 

Esse processo de descentralização, segundo Alves (2015), apresenta uma 

característica de desvalorização da área central, mas, ao mesmo tempo, de 

valorização de novas áreas, juntamente com o processo de especulação imobiliária, 

presente na formação de novos locais com características de centralidade. Isso faz 

com que diversas atividades, que antes só eram encontradas no Centro, sejam 

disponibilizadas em outras regiões das cidades. 

Corrêa (1995) afirma que a descentralização originou novas formas espaciais, sendo 

algumas espontâneas, como os subcentros, e outras planejadas, como os shoppings 

centers e distritos industriais, o que torna o espaço urbano mais complexo, com 

vários núcleos secundários de atividades. Para os usuários e consumidores, 

percebe-se uma economia de transporte, de tempo, tornando o deslocamento em 

pequenas distâncias passível de ser realizado a pé.  

Os termos subcentro ou centralidade são comumente usados e podem se referir aos 

âmbitos regional (metropolitano) ou intra-urbano. São áreas constituídas em 

qualquer localização territorial das cidades, sejam em periferias ou no interior da 

cidade. O que a define como tal não é sua localização, mas sua utilização, 

caracterizada por intensa circulação e relação de pessoas (SILVA, 2012). 
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Corrêa (1995) afirma que esses núcleos se desdobram em áreas (regionais ou 

bairros) ou em eixos (ruas comerciais de bairros), de comércio e serviços.  Kneib 

(2004) apresenta os tipos de centros definidos por Bird (1977), que podem ser: a) 

centros concêntricos - áreas de alta acessibilidade para pedestres e automóveis; b) 

centros lineares -  de acessibilidade linear canalizada pelas vias de circulação e c) 

centros especiais – os subcentros. 

Spósito (2001) infere que a centralidade e os subcentros pressupõem os mesmos 

requisitos; mas as centralidades são formadas de modo mais dinâmico, mais rápido 

e mais fragmentado ao longo do espaço urbano. 

Villaça (2001) identifica uma pequena diferença entre os termos subcentro e 

centralidade, qualificando o subcentro como uma réplica do centro, em tamanho 

menor, mas ambos com ―os mesmos requisitos de localização e polarização‖. Ainda 

acrescenta que a formação dos mesmos se dá gradativamente, relacionados à 

substituição das funções e atividades contidas no centro tradicional, quando este 

sofre um processo de decadência ou de descentralização. O espaço urbano passa a 

ser composto por vários subcentros que se localizam nas bordas do centro 

tradicional, formando um centro expandido. 

Kneib et al (2012) afirmam que a estrutura espacial urbana é composta por um 

conjunto, ou rede, de centros e subcentros, sendo o PGV um elemento de 

contribuição para a formação ou consolidação de novas centralidades: aliás, 

exatamente como esta pesquisa se dispôs a averiguar. As autoras ainda afirmam 

que a identificação e a definição dos subcentros urbanos estão relacionadas à 

definição de diretrizes para o ordenamento do território e dos transportes, além da 

avaliação da acessibilidade nesses subcentros e da mobilidade das pessoas que a 

eles se destinam. 

A pesquisa de Kneib (2004) demonstra a relação entre PGVs e centralidades, 

atrelando-os à alteração da estrutura espacial provocada por eles. Como se observa 

na Figura 04, a autora atribui como características do centro urbano: a 

acessibilidade, a função integradora, a localização privilegiada, a atração de novas 

atividades, as construções e viagens, a valorização de áreas, dentre outros. 
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Esquematiza a localização da zona de transição, ou área de influência imediata, com 

maiores impactos no uso e ocupação do solo; ocorrências que são demonstradas na 

região estudada nesta dissertação. Ainda segundo a autora, as mesmas 

características atribuídas a uma centralidade podem ser atribuídas, dependendo do 

caso, a um PGV. A partir disso, desenvolve o conceito de Centros Geradores de 

Viagens, que seria o conjunto PGV somado às alterações em sua zona de transição, 

o que gera uma centralidade. 

 

Figura 4: Características atribuídas à área de influência com implantação do CGV (Centro Urbano). 

Fonte: Kneib (2004) 

 

O estudo apresentado por Kneib (2004) caracteriza a área de influência imediata 

como a região formada por áreas próximas ao empreendimento (PGV), 

caracterizadas por alterações acentuadas nos padrões de uso, ocupação e 

valorização do solo, que influenciam a geração de viagens na região e dão 

características de centralidade à área. Para a análise quantitativa das alterações 

citadas, a autora considera como área de influência imediata um raio de 500m do 

empreendimento que se encontrar sob análise. 

Alguns autores discorrem sobre os tipos de abordagem que podem ser realizadas 

para o desenvolvimento de pesquisa em áreas de centralidade. Spósito (1998) 

estabelece o trato da centralidade em duas escalas territoriais: intraurbana e rede 
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urbana. O primeiro nível, que está abordado nesta pesquisa, tem como referência o 

território da cidade ou da aglomeração urbana do centro. No segundo nível, a 

referência é a cidade ou o principal centro urbano em relação ao conjunto de 

cidades de uma rede.  

Alves (2015) assevera que muitos estudos foram realizados na tentativa de explicar 

a produção do espaço a partir da relação centro-periferia, sendo esta última tratada 

como áreas de concentração de população de baixo ou nenhum poder aquisitivo e 

como lugar de precariedade. Porém, após muitas transformações na reprodução do 

espaço, ―questiona-se a possibilidade de continuar a explicar a produção espacial a 

partir da relação centro-periferia [...] pois hoje possui novos conteúdos, incluindo a 

constituição de centralidades nessas áreas‖ (ALVES, 2015, p. 148). Destacam-se 

então, duas formas de analisar a constituição dessas centralidades: a primeira, 

como um atributo do espaço sob a perspectiva da reprodução do capital, que se dá 

de forma hierárquica e especializada; a segunda, a partir da vida cotidiana, que 

propicia as centralidades secundárias, pensadas a partir de uma hierarquia de 

centralidades. 

Vale destacar que, na pesquisa apresentada neste trabalho, embasada na 

metodologia proposta por Kneib (2008), aplicada no Capítulo III, há uma proposta de 

hierarquização de centralidades em relação à sua influência e importância na 

cidade. 

A hierarquização do espaço também é discutida, em um contexto metropolitano, por 

Serpa (2014), que parte do pressuposto de que todos os lugares são centros: 

Uma hierarquia de centros – que pode ser lida nas mais diversas escalas – 
que vai mostrar que há sempre lugares mais centrais que outros. A 
hierarquia existe porque ela reflete e condiciona as assimetrias entre os 
lugares, estabelecendo uma dialética entre centros e periferias. Mas aqui, 
centros e periferias têm sempre um sentido econômico e político. (SERPA, 
2014, p. 99). 

 

É bem pertinente à caracterização desse estudo o que diz Sposito (2007), que 

corrobora a ideia de relativização do par centro-periferia,: 
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Onde está o centro e onde está a periferia nessas cidades? Esses espaços 
existem, mas temos que falar de centros e periferias, temos que olhar para 
esses espaços mais por seus conteúdos e papéis do que por suas posições 
geográficas nas estruturas urbanas, regionais, nacionais e internacionais do 
período atual. O desafio parece-me compreender como novos centros e 
periferias não apenas se relacionam, mas se sobrepõem. (SPOSITO, 2007, 
p. 243). 

 

Alves (2015), quando descreve o processo de formação dessas centralidades nas 

periferias brasileiras, após os anos de 1990, diz:  

Processo de produção/reprodução desses espaços, a centralidade 
entendida como a concentração de serviços / bens / comércio / população 
foi se estabelecendo pela necessidade da sobrevivência da própria 
população residente nesses espaços. Nas vias de maior circulação, onde 
havia pontos ou paradas de ônibus, moradores com algum recurso acabam 
por conseguir gerenciar um bar, uma quitanda, um bazar, um salão de 
beleza, um local de culto religioso, ou seja, temos o início do processo de 
constituição de uma centralidade local, que passa a concentrar e atrair, 
nessa escala, mais empreendimentos locais e, assim, concentrando ainda 
mais população. (ALVES, 2015, p. 149). 

 

O mesmo autor ainda defende que fazem parte desse processo16: o 

desenvolvimento tecnológico, a redemocratização do país e o fortalecimento de 

movimentos populares. 

Serpa (2014) discute a possibilidade de existência de centralidades no contexto da 

metrópole contemporânea17. O autor ainda afirma que, nas periferias metropolitanas, 

os centros ocorrem muito mais em função da acessibilidade e da escala de oferta de 

produtos. Serpa (2014) defende a ideia de que os conceitos de centralidade18 devem 

ser fundamentados em conteúdos de ordem qualitativa (e também simbólica), o que 

                                                 
16

 Algumas dessas áreas que concentravam grande população e possuíam comércio local, passaram a ser objeto 

de instalação de grandes lojas de departamento, de agências bancárias e de serviços institucionais [...], 

caracterizando-se como uma centralidade da cidade, ainda que periférica. (ALVES, 2015, p. 149). 
17

 Baseada nas formas de reprodução da vida urbana, no valor de uso e na apropriação, de qualidades e 

conteúdos diversos dos das localidades centrais, hierarquizados em rede – nas escalas regional, metropolitana e 

intraurbana – para a produção e reprodução do sistema capitalista estritamente baseadas no valor de troca e nas 

estratégias hegemônicas de dominação. (SERPA, 2014, p. 101). 
18

 O processo de formação e consolidação de centralidades é dinâmico e histórico, requer a periodização como 

ferramenta metodológica. Essas centralidades são resultado de um processo lento e cotidiano de apropriação 

espacial e se traduzem em formas urbanas com forte identificação com os habitantes dos bairros populares. 

(SERPA, 2014, p. 103). 
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não exclui a possibilidade de abordagens alicerçadas em conteúdos quantitativos, 

técnicos e funcionais. 

Vale enfatizar que esta pesquisa busca refletir sobre os conceitos de centralidade, 

aplicados ao contexto de uma região periférica, espacialmente falando, mas central, 

em relação hierárquica de atratividade e influência. Ela ainda está em uma área de 

conurbação, inserida em uma região metropolitana. Isso foi relevante para a seleção 

da área como mote de pesquisa. No Capítulo IV está apresentado o histórico de 

ocupação da região estudada.  

Somada a isso, esta investigação visa relacionar o aumento da geração de viagens 

na região em estudo às transformações ocorridas, associadas à implantação do 

PGV Buriti Shopping, analisando os impactos causados na estrutura espacial, a 

partir da centralidade conformada. Para a análise dos impactos associados ao PGV 

em questão, utiliza-se o conceito de área de influência imediata, adotado por Kneib 

(2004), que constitui a área que tende a sofrer as maiores alterações nos padrões 

de uso, ocupação e valorização do solo, assim como se considera, para efeito de 

análise, o raio estabelecido pela autora. 

 

2.4  Polo Gerador de Viagens (PGV) 

Ao iniciar-se as discussões sobre os PGVs, que são denominados como Polos 

Geradores de Viagens, se faz necessária a abordagem do conceito da nomenclatura 

dada inicialmente: Polos Geradores de Tráfego (PGT), e as principais diferenças de 

abordagem. 

De acordo com o Departamento Nacional de Trânsito – DENATRAN, a nomenclatura 

PGT (polo gerador de tráfego) é aplicada a empreendimentos que atraem ou 

produzem grande número de viagens, com consequências negativas na circulação 

viária do entorno imediato do local de implantação do empreendimento. Ele 

―prejudica a acessibilidade de toda a região, além de agravar as condições de 

segurança de veículos e pedestres.‖ (DENATRAN, 2001, p.8).  



64 

 

 

 

Os autores Portugal & Goldner (2003) caracterizaram os PGTs, cuja principal 

preocupação era o número de viagens motorizadas geradas por esses 

empreendimentos. De acordo com Gonçalves (2012), posteriormente foi criado o 

conceito de PGVs pela Rede Ibero Americana de Estudos de Polos Geradores de 

Viagens, que ―estendeu preocupações às viagens não motorizadas e ao transporte 

público‖.  

Atualmente, a preocupação dos PGVs se entende a outros fatores, como uso do 

solo (KNEIB et al, 2006), à mobilidade e qualidade de vida, impactos ambientais 

(PORTUGAL, 2012), impactos socioeconômicos (REDEPGVA, 2010). Essa 

mudança de conceito não foi imediata, várias definições fora apresentadas até que o 

termo PGV fosse estabelecido. Ver evolução desses conceitos na Tabela19 04. 

(GONÇALVES, 2012, p. 3, 12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
19

 Mediante as definições da tabela, pode-se compreender um PGV como um empreendimento com capacidade 

de gerar novas viagens, principalmente motorizadas, causando vários impactos, primeiramente viários e de 

transportes, no seu entorno ou em outras regiões, conforme sua área de influência, podendo esses impactos serem 

de curto, médio ou longo prazo. Mas podem afetar outros setores da sociedade, como o  ambiental, 

socioeconômico e histórico-cultural. O próximo item irá apresentar alguns dos tipos de impactos que podem ser 

gerados pelos PGVs e de que forma esses impactos serão tratados nessa dissertação. (GONÇALVES, 2012, p. 

13) 
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Tabela 4: Mudança no Conceito de PGT para PGV 

 
FONTE: REDEPGV (2010) apud GOÇALVES (2012) 

 

Para uma melhor análise das transformações ocorridas na região de estudo, torna-

se importante um levantamento de características relacionadas ao fluxo de trânsito 

local e ao uso e ocupação do solo. Dessa forma, é possível quantificar os impactos 

ocasionados por um empreendimento de grande porte e gerador de viagens: o Buriti 

Shopping, empreendimento implantado na região em estudo; além de ser possível 
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refletir sobre as abordagens teóricas relacionadas a esse tão contemporâneo tipo de 

PGV. 

Ressalta-se que a caracterização de um empreendimento como PGV, segundo 

Gonçalves (2012), depende das características desse empreendimento: tipo, porte, 

localização; assunto que será abordado nesse capítulo. 

Como dito anteriormente, Gonçalves et al (2012) afirmam que, conceitualmente, 

esses empreendimentos20 incluem viagens motorizadas e não motorizadas, além 

das viagens geradas pelo transporte público. É preciso considerar os impactos deles 

decorrentes, tanto os de abrangência socioeconômica quanto os que afetam a 

qualidade de vida da população, abrangendo desde a circulação de pedestres e 

veículos a outros elementos voltados ao espaço urbano. 

Em vários trabalhos sobre estudo de impactos, observa-se uma opinião comum 

entre os autores, cuja influência se dá pelo trabalho do Institute of Transportation 

Engineers (ITE), que também será considerado para efeito de avaliação e 

classificação dos PGVs nesta pesquisa. Gonçalves (2012) justifica a abordagem 

adotada pelo ITE, não apenas pela experiência, mas também por se tratar de  ―que 

parte dos impactos viários e de transportes é devido ao aumento no número de 

viagens de automóvel‖. (GONÇALVES, 2012, P. 10). 

Em sua pesquisa, Gonçalves (2012) cita alguns temas que são comumente 

relacionados ao estudo dos PGVs, definidos pela Rede Ibero-Americana de Estudo 

em Polos Geradores de Viagens, RedePGV, sistematizados conforme Figura 05 

                                                 
20

 No que se relaciona ao planejamento urbano e de transportes, destaca-se o poder de atratividade de 

algumas atividades urbanas, capazes de impactar, desde a circulação de pessoas e veículos até outros 

elementos componentes do espaço urbano (GONÇALVES et al, 2012, P. 5). 
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Figura 5: Temas comumente encontrados no estudo de PGVs 

(Fonte: REDEPGV 2011, apud GONÇALVES, 2012) 

 

A necessidade de classificação de empreendimentos como PGVs, a caracterização 

(com base em critérios geralmente regulamentados por leis municipais, como tipo, 

porte e número de viagens geradas) desses PGVs e o tipo de impacto relacionado a 

eles se torna importante no âmbito do planejamento, tanto do sistema viário, como 

de transportes e também a nível urbano. Torna-se imprescindível a análise das 

transformações geradas pelos PGVs no ambiente urbano, bem como projeções 

futuras. 

A classificação dos PGVs é devida ao seu potencial de impacto e realizada a partir 

do cálculo de previsão da demanda futura de tráfego. Tem por base a geração de 

viagens ocasionada pelo empreendimento, no horário de pico, isto é, no horário com 

maior fluxo de viagens geradas pelo empreendimento. Dessa maneira, é possível 

determinar a ―abrangência espacial e magnitude relativa dos impactos 

(GONÇALVES et al, 2012, P. 17). 
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Dois critérios, segundo Gonçalves (2012), podem influenciar no número de geração 

de viagens geradas pelo PGV: tipo e porte do PGV; e localização de implantação do 

PGV (que está vinculada à disponibilidade de infraestrutura viária e de transportes 

presentes na área) (GONÇALVES, 2012, p.22). 

Essa caracterização de um empreendimento como PGV torna-se difícil, não apenas 

pela diversidade de tipos e porte, como também a apresentação de características 

particulares e diferenciação de intensidade nos impactos, impossibilitando uma 

generalização21. Mas uma caracterização prévia auxilia na definição da repercussão 

espacial (transformações no meio ambiente urbano), no horizonte temporal (previsão 

futura de impactos) e nos tipos de técnicas de análises indicadas para o 

empreendimento (GONÇALVES, 2012, p.21). 

Existem vários estudos para classificação dos PGVs, que podem variar de acordo 

com o tipo de: uso, serviço, atividade, área construída, número de pessoas reunidas, 

número de vagas de estacionamento. De acordo com o DENATRAN (2001), podem 

ser classificados segundo sua área construída, como pode ser conferido na Tabela 

05. 

 

Tabela 5: Classificação dos PGVs proposta pelo DENATRAN (2001) - Relação com Área Construída do 

Empreendimento / Porte 

Categoria PGV Área de Construção 

Pequeno porte  Até 100m2 

Médio porte  Entre 100m2 e 400m2 

Grande porte  Superior a 400 m2 

 
Fonte: adaptado de DENATRAN (2001). 

 
Para PORTUGAL & GOLDNER (2003), a natureza e o porte do 
empreendimento podem determinar o tipo e a intensidade dos impactos 

                                                 
21

 No Brasil, o Departamento Nacional de Trânsito, DENATRAN, elaborou em 2001, o Manual de 

Procedimentos para o Tratamento de Polos Geradores de Tráfego (DENATRAN, 2001), que possui informações 

referentes ao processo de estudo de impactos viários dos PGVs. Apesar disso, algumas cidades brasileiras 

optaram por estabelecer seus próprios parâmetros de caracterização dos PGVs.  (GONÇALVES, 2012, p.22) 
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resultantes de sua implantação, quando relacionados com a qualidade e 
capacidade da infraestrutura viária e de transporte. No entanto, esse tipo de 
caracterização pode ter certo grau de complexidade, uma vez que o porte 
de um determinado PGV pode ser definido por diferentes variáveis 
explicativas, como número de vagas de estacionamento, número de 
pessoas, área total construída, entre outras.  (GONÇALVES, 2012, P.24) 

 

O Institute of transportation Engineers - ITE propõe uma avaliação pelo número de 

viagens geradas pelo empreendimento, como se vê na Tabela 06. 

 

Tabela 6: Classificação dos PGVs proposta pelo ITE (2010) - Relação com viagens geradas 

Categoria PGV 
Número de Viagens no  
Horário de Pico 

Pequeno porte Até 499 

Médio porte De 500 a 1 000 

Grande porte Acima de 1 000 

 
Fonte: ITE (2010) apud GONÇALVES, 2012, P. 35 

 

Gonçalves (2012) aborda em seu estudo uma quarta categoria de PGV, adotadas 

em pesquisas americanas (MCDOT, 2008) que seria o PGV de Porte Regional, com 

mais de 1500 viagens na hora pico do empreendimento. (GONÇALVES, 2012, P.47) 

Na caracterização dos PGVs, proposta pelo ITE (2010), o instituto relaciona 
o tipo do empreendimento e seu porte, com o número de adicional de 
viagens geradas (Tabela 07). Desse modo, mesmo que o empreendimento 
de um determinado tipo possua o porte que indique a necessidade de um 
estudo de impactos, será necessário um número de viagens igual ou 
superior a 100 para justificar a realização do estudo. (GONÇALVES, 2012, 
P.35) 

 

 

 

 

 

 

 



70 

 

 

 

Tabela 7: Critérios de Caracterização dos PGVs recomendados pelo ITE 

 

LEGENDA: ABL – Área Bruta Locável; ABC – Área Bruta Construída; N/A – Não Avaliado 

FONTE: ITE (2010) apud GONÇALVES (2012) 

 

Segundo Gonçalves (2012), alguns autores levantaram os tipos de impactos 

(gerados pelos PGVs), classificando-os em categorias. A Tabela 08, expressa essas 

abordagens. 

Kneib (2004) ressalta que nos estudos sobre PGV são abordados os impactos 

relacionados à circulação e trânsito, e os impactos provenientes destes 

empreendimentos ocorrem em nível ambiental, na organização do espaço urbano. 
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Tabela 8: Categorias de Impactos relacionados aos PGVs 

Autores Classificação / Categoria dos Impactos 

PORTUGAL & 
GOLDNER (2003) 

Dimensões 
socioeconômicas e 
ambientais 

a. Impactos sociais;  

b. Impactos econômicos;  

c. Impactos ambientais;  

d. Impactos urbanos;  

e. Impactos histórico-culturais.  
 
 

Dimensão Espacial 

a. Impactos viários;  

i. Nas vias de entorno;  

ii. Nas vias de acesso;  

b. Impactos na área.   

 LOLLO & RÖHM 
(2005) 

Impactos Ambientais 

Impactos Viários 

KNEIB et. al. (2006) 

Impactos diretos 

 
 
a. Impactos no sistema viário e na 
circulação;  
 

Impactos indiretos 

a. Impactos no ambiente urbano;  

b. Impactos sociais;  

c. Impactos econômicos.   

CUNHA (2009) 

Impactos urbanos;  

Impactos sócio-culturais;  

Impactos ambientais.   

 
FONTE: Dados retirados de GONÇALVES (2012) 

 

Gonçalves (2012) e, também Kneib (2004), afirmam que a influência dos PGVs pode 

atingir a estrutura espacial das cidades e das regiões metropolitanas em que se 

inserem. Os impactos podem ocorrer de forma: a) direta, como no sistema viário e 

circulação, com o aumento do fluxo de veículos, congestionamentos, conflitos, 

acidentes, falta de vaga em estacionamento e/ou b) indireta, como alterações no uso 

do solo, no valor do solo, na densidade, na formação de novas centralidades, na 

mobilidade e acessibilidade, na economia e no meio ambiente (GONÇALVES et al, 

2012). É possível conferi-los na Tabela 09. 
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Tabela 9: lmpactos diretos e derivados da implantação de PGVs. 

IMPACTOS CATEGORIAS DESCRIÇÃO 

lmpactos 
diretos 

Sistema viário e 
circulação 

Aumento do fluxo de veículos; aumento do tempo de viagem; 
congestionamento; conflito no tráfego; estacionamento; número de 
acidentes. 

lmpactos 
derivados 

Ambiente 
Urbano 

Alterações: no valor do solo; no uso (atividades); na ocupação do 
solo; na densidade; na formação de novas centralidades. 

Sociais 
Coesão comunitária; mobilidade; acessibilidade; realocação de 
pessoas. 

Econômicos 
Aumento do número de emprego e de renda; fiscais; planejamento 
regional; recursos; custo de viagens; energia. 

Meio ambiente 
Ambiente construído; estética; valores históricos; ecossistemas; 
qualidade do ar; nível de ruído; vibrações. 

 
Fonte: Kneib (2004). 

 

Para o empreendimento em questão, acredita-se inicialmente, que os impactos 

gerados pelo mesmo são diretos (no sistema viário e circulação), e derivados (no 

ambiente urbano e socioeconômico), se dando no modo motorizado individual, no 

transporte coletivo, a pé e de bicicleta, conforme indicação da Tabela 10, 

(considerando que é um modo muito utilizado pela população do município), e serão 

melhor analisados no capitulo IV dessa pesquisa. 

 

Tabela 10: lmpactos diretos e derivados da implantação de PGVs. 

MODO IMPACTOS 

Motorizado 
Individual 

Congestionamentos; dificuldade de acesso ao polo; conflito entre o tráfego de 
passagem e o que se destina ao polo; acessibilidade ao empreendimento; número de 
acidentes e estacionamento. 

Transporte 
Coletivo 

Sobre a demanda (adicional); sobre as linhas que atendem ao polo; sobre os pontes  de 
embarque e desembarque de passageiros. 

A Pé 
Nos acessos ao polo; conflito entre pedestres e o tráfego de passagem; sobre as 
calçadas que atendem ao polo; pontes de travessia de pedestre. 

Bicicleta 
Nos acessos ao polo; conflitos entre ciclistas, pedestres e o tráfego de passagem; sobre 
as vias cicláveis que atendem ao polo; pontes de travessia de ciclistas; locais para 
parada e guarda de bicicletas. 

 
Fonte: Gonçalves et al (2012, p. 23) 
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De uma forma sucinta, a implantação de um PVG poderá causar um aumento no 

número de viagens geradas, atraídas ou produzidas, pelo empreendimento, 

afetando diretamente o sistema viário e de transportes. Essa área afetada pela 

geração de viagens do empreendimento (Figura 06), de acordo com Gonçalves 

(2012, P. 49), pode ser restrita e abranger os impactos mais críticos e visíveis, 

denominada como área crítica (TOLFO, 2006); ou pode se estender a um território 

mais abrangente, recebendo uma parte das viagens que se destinam ao PGV, 

denominada área de influência (GRANDO, 1986).  

 

 

Figura 6: Área Crítica e Área de Influência. Fonte: GONÇALVES, 2012, P. 50 

Fonte: GONÇALVES, 2012, P. 50 
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A área crítica22 pode ser caracterizada como aquela onde se realizam os 

movimentos de acesso ao empreendimento, sendo, portanto, mais restrita, podendo 

variar de 500 a 2.000 metros de raio para os shoppings centers (REDEPGV, 2012). 

A área de influência pode ser considerada como aquela que abrange todas as 

interseções e trechos viários afetados pelas viagens geradas por um determinado 

PGV (GONÇALVES, 2012). 

Tem-se a determinação da área crítica e da área de influência através de duas 

variáveis: distância ou tempo de viagem. Alguns autores ainda consideram as áreas 

de influência dos impactos subdivididas em três: primária, secundária e terciária. 

Essas áreas podem ser definidas por diversas variáveis, como: dimensão, 

acessibilidade, densidade, características socioeconômicas, barreiras, tempo e 

distância da viagem (GONÇALVES, 2012, p. 56). 

Para essa pesquisa, com base nos dados encontrados, optou-se por trabalhar com 

dois raios para a definição da área crítica do empreendimento (nos capítulos III e IV): 

500m e 1000m, considerando que por se tratar de um Shopping Center, a área de 

influência é mais abrangente.  

 

2.4.1  Shopping Center como PGV  

A Associação Brasileira de Shoppings Centers - ABRASCE define o 

empreendimento como ―um centro comercial planejado, sob administração única e 

centralizada‖. Possuem como característica uma variedade e diversidade de ramos 

de comércio e prestação de serviços, com estacionamento permanente para seus 

usuários (quantidade de vagas compatíveis com sua área de vendas, definidas por 

                                                 
22

 Em termos geográficos, segundo ANDRADE (2005), á área crítica possui uma abrangência inferior à área de 

influência e seus impactos são percebidos em curto prazo, enquanto os impactos da área de influência, 

geralmente, ocorrerão em médio ou longo prazo.  A utilização do termo área crítica dos impactos de um PGV 

não é encontrada com a mesma frequência na literatura que a área de influência. Geralmente, sua utilização é 

vista com maior frequência nas publicações mais recentes, por exemplo, ANDRADE (2005), TOLFO (2006) e 

COELHO et al (2007). Talvez por esse motivo não seja tão comum encontrar trabalhos que apresentem critérios 

objetivos para sua delimitação.   (GONÇALVES, 2012, p. 51) 
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legislação municipal). Seu funcionamento se dá através de normatização 

padronizada, visando equilíbrio da oferta e funcionalização do empreendimento. No 

Brasil, o Shopping Center surgiu em meados da década de 70, aliando conforto, 

comodidade, segurança e uma imagem de sofisticação e modernidade (GOMES, 

2012). 

Diversos autores trabalham diretamente com o estudo dos Shopping Centers e dos 

seus impactos no meio ambiente urbano, em diversos locais, caracterizando-os. 

Grigolon (2007) cita alguns, como: 

i. Grando (1986) – A interferência dos olhos geradores de trafego no sistema viário: 

analise e contribuição metodológica para Shopping Centers 

ii. Modes e Vargas (1987) – Impacto de Shopping Centers 

iii. Labhouet e Bruna (1991) – Atividade terciária e o espaço urbano: Shopping Center 

iv. Vargas (1993ª) – Shopping Center: novas relações entre a atividade comercial e o 

espaço urbano 

v. Masano (1993) – Os Shopping Centers e suas relações físico-territoriais e sócio-

negociais no município de São Paulo 

vi. Goldner e Portugal (1993) – Metodologia de avaliação de Impactos de Tráfego de 

Shopping Centers. Uma abordagem multimodal 

vii. Bienenstein (1993) – Capital e Espaço Urbano: o exemplo do Shopping Center 

viii. Frúgoli Jr. (1998) – Os Shopping Centers e as estratégias de localização 

ix. Ary (2002) – Análise da demanda de viagens atraídas por Shopping Centers em 

Fortaleza 

x. Portugal e Goldner (2003) – Estudo dos Polos Geradores de Viagens e de seus 

impactos nos sistemas viários e de transportes 

xi. Melo Jr. E Monetti (2004) – A importância na escolha do local de implantação para 

um Shopping Center 

xii. Kneib (2004) – Caracterização de empreendimentos geradores de viagens: 

contribuição conceitual à análise de seus impactos no uso, ocupação e valorização 

do solo urbano 

xiii. Grigolon e Silva (2006) – Impactos dos padrões de ocupação do solo no entorno de 

Polos Geradores de Viagens 
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O shopping center merece destaque nessa pesquisa, por fazer parte do cenário 

encontrado na região delimitada para estudo. Para uma melhor análise dos assuntos 

que serão abordados, faz-se necessário o conhecimento da caracterização desse 

tipo de empreendimento. 

Os PGVs podem ser classificados ainda quanto à sua intensidade de impactos no 

sistema viário. A Companhia de Engenharia de Tráfego de São Paulo (CET-SP, 

1983), apresenta: 

i. Macropolos: construções individuais que geram grandes impactos em seu entorno. 

Podem ser shopping centers, hipermercados, hospitais, universidade, grandes 

hotéis, entre outros.  

ii. Micropolos: conjunto de equipamentos de pequeno porte, próximos uns dos outros, 

capazes de impactar seu entorno. Podem ser: farmácias, bares, cinemas, escolas, 

teatros, restaurantes, entre outros. 

Gonçalves (2012) apresenta a síntese de classificação proposta pela CET-SP 

(1983), para esses dois tipos de polos geradores de viagens, atualizada pela Rede 

PGV (Quadro A, boletim técnico nº 32), conforme Tabela 11. 

Observa-se que os shoppings centers podem estar inseridos em uma das categorias 

citadas, enquadrados pela sua área construída, que refletirá diretamente na 

quantidade de viagens geradas por ele e consequentemente no impacto causado 

em sua região de implantação. 

Aliás, é quase uma generalidade que a implantação de empreendimentos de grande 

porte, como shoppings, cause impactos profundos nas atividades urbanas e tenha 

grande poder de atratividade, colaborando com o crescimento populacional e o 

aumento do número de viagens por automóvel. Isso altera toda a estrutura local 

(SILVA, 2012). 
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Tabela 11: Classificação dos PGVs segundo a CET-SP 

 

LEGENDA: ATC – Área Total Construída (m²); CAP – Capacidade (lugares, acentos, leitos);  UNI - Unidade 

FONTE: Adaptado de REDEPGV (2010), apud GONÇALVES, 2012, P. 43 

 

Discutidos pelos autores inicialmente citados neste item, e descritos por Grigolon 

(2007, p. 12), ―a implantação comercial em novas áreas, como no caso dos 

shoppings centers, cria uma valorização e modificação do uso do entorno‖. Silva 

(2012) destaca um importante fator que envolve o processo de formação destes 

novos espaços urbanos, isto é, dessas concentrações formadas por 

empreendimentos: o papel do capital. Este amplia as possibilidades e oportunidades 

de acumulação e concentração de atividades terciárias em um único local, tendo em 

vista que a urbanização da área é acelerada e dinamizada, inclusive pela facilidade 

de acesso dos automóveis. 
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Algumas características são relevantes (e serão observadas no capítulo  dessa 

pesquisa) para a mensuração do impacto causados por esses empreendimentos (e 

a delimitação de sua área de influência), citados por Grigolon (2007) como sendo: 

tamanho, acessibilidade, densidade, características socioeconômicas da população, 

barreiras físicas, limitações de tempo e distancia de viagem, poder de atração e 

competição do shopping center, distancia ao centro da cidade e dos principais 

concorrentes. 

 

2.4.2  Terminal de ônibus como PGV  

O terminal de ônibus merece destaque nessa pesquisa, por fazer parte do cenário 

encontrado na região delimitada para estudo. Para uma melhor análise dos assuntos 

que serão abordados, faz-se necessário o conhecimento da caracterização desse 

tipo de empreendimento. 

Segundo Portugal (2005, p. 84-85), os terminais são essenciais para o sistema de 

transporte, pois é neles que ocorrem as entradas e saídas de passageiros do 

sistema, servindo para regular e ajustar a oferta à demanda de viagens, mas por 

outro lado, são ―geradores potenciais de problemas ao interferirem no seu 

desempenho, pelas externalidade e por refletires pontos típicos de estrangulamento 

da rede de transportes‖. 

É perceptível que nos terminais há uma interface de duas ou mais modalidades de 

transportes (a pé, por bicicletas, veículos, etc), ou entre duas diferentes rotas do 

mesmo modo.  

Por esse motivo, segundo Duarte et al (2007), ―para que os terminais proporcionem 

mobilidade dentro da esfera urbana, é preciso que tenham a capacidade de se inter-

relacionar com outras redes‖. Para que haja essa relação, se faz necessário o 

planejamento urbano visando soluções de interação entre diferentes redes e modais 

de transporte nos terminais de ônibus. 

As principais funções observadas em um terminal são: 
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i. Embarque e desembarque de passageiros e mercadorias 

ii. Mudança do modal de transporte 

iii. Transferência de passageiros 

iv. Espera de passageiros 

v. Estacionamento e espera de ônibus do transporte coletivo 

Pelos fatores anteriormente citados, reforçando o fato de ser um local que permite 

entrada e saída de passageiros (e mercadorias) no sistema de transportes, os 

Terminais, segundo Portugal (2005), devem produzir significativos impactos no meio 

ambiente urbano, incluindo: malha viária, meio ambiente e na ocupação do solo nas 

áreas do seu entorno. 

 

2.5  Mobilidade Urbana e Acessibilidade  

Para a compreensão da metodologia e do estudo, de uma forma geral, faz-se 

importante a citação dos principais conceitos e termos selecionados e utilizados 

nesta investigação e análise. 

O primeiro item desse tema analisa a mobilidade urbana brasileira, apontada por 

Maricato (2013) como uma das maiores problemáticas sociais e urbanas, tendo 

impactos sociais, econômicos e ambientais. 

 

2.5.1  Mobilidade Urbana 

Com o descontrolado crescimento populacional e o modelo desordenado e 

espraiado de urbanização das cidades brasileiras, citados anteriormente neste 

capítulo, cresceu também a necessidade de deslocamentos: tanto do aumento da 

massa populacional como o de maiores distâncias a serem percorridas. 

Já em relação à mobilidade, são diversos os conceitos relacionados ao 
termo, principalmente no Brasil, onde não se encontra consolidado, 
constituindo um desafio para os estudiosos e especialistas da área. O que 
se pode consensuar dos conceitos e referências existentes é que a 
mobilidade está relacionada à capacidade de deslocamento das pessoas e 
cargas no espaço urbano. Existe uma série de variáveis que impactam e 
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são impactadas pela mobilidade urbana, seja de forma direta, como os 
sistemas de transporte e o uso e ocupação do solo, ou indireta, como as 
variáveis ambientais e as econômicas, bem como as ligadas à segurança, à 
saúde, ao social, dentre outras (Kneib, 2013).  

 

A mobilidade está ligada a muitos fatores: renda, idade, sexo, acesso ao transporte, 

acesso às diferentes regiões da cidade; dimensão e desenho da estrutura territorial, 

disposição das redes principais de infraestrutura e transporte, localização das 

atividades econômicas e sociais. 

A necessidade de circular está ligada ao desejo de realização das 
atividades sociais, culturais, políticas e econômicas consideradas 
necessárias à sociedade. Adicionalmente, a circulação está ligada aos 
fatores de mobilidade e acessibilidade discutidos antes. Assim, por um lado, 
ela tem relação com as condições físicas pessoais dos viajantes e com a 
sua capacidade de pagamento dos custos incorridos. Por outro lado, ela 
depende da disponibilidade de tempo por parte das pessoas e do 
casamento adequado com os horários de funcionamento das atividades nos 
destinos (janelas de tempo), bem como da oferta de meios de transporte 
(VASCONCELLOS, 2012. p. 35). 

 

Para o Ministério das Cidades, em parceria com a Secretaria de Transporte e da 

Mobilidade Urbana (SEMOB), e o Instituto Brasileiro de Administração Municipal 

(IBAM23):  

a mobilidade urbana é entendida como um atributo da cidade, sendo 
determinada pelo desenvolvimento socioeconômico, apropriação do espaço 
e desenvolvimento tecnológico, assim como sendo resultado da interação 
do fluxo de pessoas e bens no espaço urbano.  

 

Em suma, a condição em que se realiza a circulação (deslocamento) de pessoas e 

cargas no espaço urbano está associada ao conceito de mobilidade urbana  

(BRASIL, 201224).  

Portanto, discute-se por muitos autores, o fato da mobilidade urbana ser um 

componente de qualidade de vida: assegurar o direito à cidade é garantir o livre 

acesso dos cidadãos aos seus direitos sociais (saúde, educação, transporte, lazer, 

                                                 
23

 Parceria que acarretou na elaboração da Cartilha: Mobilidade e Política Urbana: subsídios para uma Gestão 

Integrada, 2005.   
24

  Lei de Mobilidade Urbana, sancionada em 03 jan. 2012, que  estabelece os princípios, diretrizes e objetivos 

da Política Nacional de Mobilidade Urbana.   
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etc.). Lefebvre (2001, p. 7) condiciona esse direito a uma ideia de coletividade e 

convivência social construída pelo meio urbano: ―à vida urbana, condição de um 

humanismo e de uma democracia renovados‖. Harvey (2013, p. 28) compactua com 

esse conceito, afirmando  ―a liberdade da cidade é, portanto, muito mais que um 

direito de acesso àquilo que já existe: é o direito de mudar a cidade mais de acordo 

com o desejo de nossos corações‖. 

Como afirmado inicialmente a este tema, Maricato (2013, p. 24) afirma ser a 

condição da mobilidade urbana brasileira um dos maiores problemas urbanos e 

sociais do país,  ―e embora a piora de mobilidade seja geral – isto é, atinge a todos - 

é  das camadas de renda mais baixas que ela vai cobrar o maior preço em 

imobilidade‖ (MARICATO, 2013, p. 24).  

Esse fato se dá, historicamente, pela invasão das cidades pelos automóveis25 

particulares e motocicletas (Ministério das Cidades, 2004), e consequentemente a 

piora das condições de circulação e trânsito, mas também pera precarização do 

transporte coletivo.  

A promoção da mobilidade urbana requer a ênfase no transporte público 
coletivo e não no transporte individual, o que significa, ao mesmo tempo, 
uma orientação de inclusão social, de racionalidade de investimentos 
públicos e de redução de congestionamentos, poluição e acidentes [...] As 
cidades que implementam políticas sustentáveis de mobilidade oferecem 
um maior dinamismo das funções urbanas, numa maior e melhor circulação 
de pessoas, bens e mercadorias, que se traduzem na valorização do 
espaço público, na sustentabilidade e no desenvolvimento econômico e 
social. (IBAM; MINISTÉRIO DAS CIDADES. 2005, p. 12) 

 

Alguns autores, como Kneib26 (2012), apontam diretrizes para uma amenização 

desses problemas: 

i. Priorização ao transporte público coletivo; 

ii. Priorização dos modos não motorizados; 

iii. Racionalização do uso do automóvel; 

                                                 
25

 Isto se deve a três motivos principais:  às facilidades de aquisição; ao fetichismo atribuído a esse modo de 

transporte (conforto, rapidez, segurança e acessibilidade) e às obras e investimentos em  infraestrutura voltadas 

para essa circulação. 
26

 KNEIB, Erika Cristine. Mobilidade Urbana e Qualidade de Vida: do Panorama Geral ao Caso de Goiânia. 

Revista Ufg / Julho 2012 / Ano XIII Nº 12. 
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iv. Fortalecimento de centralidades 

Os municípios envolvidos nessa pesquisa (a capital Goiânia, e Aparecida de 

Goiânia, pertencente à Região Metropolitana de Goiânia), apresentam as seguintes 

características de divisão de modais de transporte (Figura 07 e 08), demonstrando: 

i. O predomínio do transporte coletivo público, seguido da modalidade à pé em 

Aparecida de Goiânia;  

ii. O predomínio do transporte individual motorizado, seguido pelo transporte 

coletivo público, na Capital, Goiânia. 

 

 
Figura 7: Participação nos modos de transporte: RM de Goiânia e municípios selecionados. 

Fonte: IPEA (2015, p. 71) 

 

 

 
Figura 8: Evolução da divisão modal das viagens motorizadas da RM de Goiânia. 

Fonte: IPEA (2015, p. 72) 
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Esse diagnóstico demonstra o que foi discutido nesse tema: um crescimento elevado 

de veículos individuais em circulação, ocasionando em uma maior ocupação 

(densidade) do sistema viário, com consequente redução para a circulação27 dos 

veículos de grande porte – ônibus, responsáveis pela efetivação do transporte 

coletivo público, e um agravamento nos conflitos gerados, tanto por veículos x 

ônibus, como por veículos x pedestres. 

Diante desse contexto, ―pensar a mobilidade urbana é, portanto, pensar sobre como 

organizar os usos e a ocupação da cidade e a melhor forma de garantir o acesso 

das pessoas e bens ao que a cidade oferece, e ir além de pensar os meios de 

transporte e trânsito‖ (SANTO E VAZ, 2005). De acordo com Raia Jr (2000): 

Na geografia urbana, o deslocamento nas cidades é analisado e 
interpretado em termos de um esquema conceitual que articula a mobilidade 
urbana, que são as massas populacionais e seus movimentos; a rede, 
representada pela infra-estrutura que canaliza os deslocamentos no espaço 
e no tempo; e os fluxos, que são as macro decisões ou condicionantes que 
orientam o processo no espaço.   

 

2.5.2  Acessibilidade 

Um conceito tão importante como o de mobilidade é o de acessibilidade. Segundo o 

Ministério das Cidades, é ―garantir a possibilidade do acesso, da aproximação, da 

utilização e do manuseio de qualquer objeto.‖ (Ministério das Cidades, 2007, p. 44).  

A acessibilidade, como atributo de determinado espaço, representa as 
facilidades ou dificuldades de alcance a pontos da cidade, em termos de 
distância, tempos e custos sociais envolvidos. Também representa 
oportunidades urbanas para as populações envolvidas, pois uma das 
imposições da região de oportunidades é a condição de alcançar os locais 
onde se encontram os equipamentos, as atividades e os bens que atendem 
as necessidades da vida nas cidades (Ribeiro, Silveira, 2009 apud BRITO, 
2015, p. 77) 

 

Diante deste conceito, pode-se dizer que a facilidade de um indivíduo atingir um 

destino, de forma segura, é a garantia do acesso que todo cidadão deveria ter em 

sua cidade. Porém, nas cidades é comum serem vistos espaços inacessíveis para 

                                                 
27

 Acarretando no aumento do tempo de viagem e a aleatoriedade da ocorrência de congestionamentos leva a 

irregularidades na operação, com reflexos na regularidade do cumprimento dos horários. 
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as pessoas; estejam elas a pé, em automóveis ou em transportes coletivos. 

Acontece que quanto mais inacessível é uma região, menor é sua ocupação pelo 

setor de prestação de serviços, menores são os investimentos públicos em 

infraestrutura e transporte coletivo e menor é a valorização fundiária do local, como 

já pontuado anteriormente. 

É importante fazer destaque para a associação entre o uso do solo, as condições 

socioeconômicas e a acessibilidade. De acordo com Raia (2000), quanto menores 

forem os cursos de deslocamentos, maior será a interação entre dois lugares e, 

consequentemente, maior a acessibilidade. 

Cardoso e Matos (2007) confirmam essa relação ao condicionar a acessibilidade 

urbana à interação entre uso do solo e transporte, se constituindo um importante 

indicador de exclusão social. Afirmam ainda que ao ser parte integrante da dinâmica 

funcional das cidades, a acessibilidade passa a ser uma variável de contribuição 

para a qualidade de vida urbana, na medida em que facilita o acessa da população 

aos serviços e equipamentos urbanos, viabilizando a aproximação com as atividades 

econômicas. 

Aos fatores que influenciam a valorização e disputa dos sítios, está associada a 

acessibilidade; que é diretamente influenciada pelo transporte, que provoca e orienta 

o crescimento urbano, que torna franqueadas as áreas distantes dos centros 

urbanos, abrindo espaço para novos setores. 

No tocante à acessibilidade e à mobilidade, o espaço urbano é heterogêneo 
e setorizado, a partir da localização das principais rotas de deslocamento na 
cidade. Autores como Villaça (2001), Campos Filho (1999, 2003) e Ribeiro e 
Silveira (2009) relacionam a acessibilidade como o valor de uso mais 
importante para a terra urbana, embora toda e qualquer terra o tenha, em 
maior ou menor grau (Villaça, 2001). Destaca-se, aqui, a prevalência do 
acesso e da localização sobre a disponibilidade de infraestrutura, no 
processo de ocupação e uso do espaço da cidade (BRITO, 2015, p. 77). 

 

Ocasionado por essa massa de deslocamentos diferenciados (transporte individual 

ou coletivo) muitos conflitos ocorrem e se agravam, quando ―os processos de 

crescimento urbano são descontrolados ou desassociados das políticas de 

mobilidade‖ (Ministério das Cidades, 2006, p. 92). 
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Dito isso, é importante enfatizar a necessidade de o planejamento urbano ser um 

processo contínuo e permanente das cidades, de ele ser realmente usado como 

instrumento destinado a prever e resolver conflitos que afetam a cidade, bem como 

ser instrumento de distribuição equitativa de benefícios à sociedade.  

Na região de estudo, será observada no decorrer desta pesquisa, a presença de 

aspectos que a tornam acessível, e induzem a ocupação da mesma. 

 

2.5.3  Transporte Coletivo  

O transporte coletivo é um dos mais importantes meios de transporte da população. 

Se determinada região possui uma universalização do acesso a esse transporte, a 

população terá mais facilidades em se deslocar a essa região para estudar, 

trabalhar, fazer compras e até mesmo para seu lazer. 

Sendo assim, a demanda de transporte está relacionada à distribuição espacial das 

atividades, ordenada pelos instrumentos de Planejamento Urbano. Por outro lado, a 

oferta de transportes induz alterações no uso do solo, seja por valorização 

imobiliária seja por favorecer diretamente a implantação de certo tipo de atividade.  

Nesse contexto, a acessibilidade deve ser analisada para o entendimento e 

proposição de uma estrutura urbana. A demanda de transporte é consequência das 

relações que acontecem na cidade. Por outro lado, a modificação da oferta do 

sistema de transportes, tende a provocar mudanças na estrutura urbana e influenciar 

no perfil de ocupação. 

Além do sistema de transporte, é preciso entender que de acordo com a Associação 

Nacional de Transportes Públicos- ANTP (1997) a infraestrutura deve ser definida a 

partir de uma via, sendo que a mesma precisa garantir a circulação de pedestres e 

automóveis, além de ser o meio para a distribuição apropriada de cabeamentos de 

energia e telefone, água tratada e coleta de esgoto.  
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É importante lembrar que esta via deve possuir pavimentação adequada no passeio 

público e para os pedestres: pontos de travessia, sinalização, proteção e iluminação. 

Deve ter ainda arborização e instalação de equipamentos públicos (mobiliário 

urbano), bem como caixa pavimentada para veículos. Dependendo da classificação 

desta via - expressa, arterial, coletora ou local - necessita, ainda, conter faixa 

exclusiva para transporte público coletivo, visando reduzir o tempo de viagem. 

Pode-se afirmar que é pertinente entender ―estrutura urbana‖ como a interconexão 

entre elementos distintos, localizados espacialmente. Nela estão embutidos os 

sistemas necessários para o pleno funcionamento das cidades: o de saneamento, 

de transporte e, até mesmo, os sistemas não-territoriais,  como o econômico, o 

político, o social, dentre vários outros.  

Dito isso, é importante enfatizar a necessidade de o planejamento urbano ser um 

processo contínuo e permanente das cidades e de realmente ser usado como 

instrumento destinado a prever e resolver conflitos que afetam a cidade e de 

distribuição equitativa de benefícios à sociedade.  

De acordo com Pasqualeto e Souza (2014), em 1976 foi criada a Transurb (Empresa 

de Transportes Urbanos de Goiânia), ―responsável pelo planejamento, fiscalização e 

controle do transporte coletivo de Goiânia‖. Em 1980 foi elaborado o Plano Diretor 

de Transportes, ou Projeto Integrado de Circulação e Transportes para a cidade, 

estruturando o eixo norte sul e também criado o convênio com o Aglomerado Urbano 

de Goiânia (composto pelos municípios de Abadia de Goiás, Aparecida de Goiânia, 

Aragoiânia, Senador Canedo, trindade, Goianira, Hidrolândia, Goianápolis, Nerópolis 

e Santo Antônio de Goiás). Visando implementar o Plano Diretor elaborado, dá-se a 

implantação das estações Integradas (terminais), nas proximidades da região 

estudada (mapeados no capítulo 4 dessa pesquisa), sendo: Terminal Izidória (1982) 

e Terminal Bandeiras (1987) em Goiânia; Terminal Vila Brasília (1987) e Terminal 

Cruzeiro (1988) em Aparecida de Goiânia. 
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Atualmente, nos municípios em questão (Goiânia e Aparecida de Goiânia), tem-se o 

serviço de transporte coletivo28 da RM goianiense, que abrange Goiânia e dezoito 

municípios do seu entorno (que se relacionam economicamente, principalmente com 

a cidade sede). Apresenta-se abaixo, uma síntese dos principais aspectos para essa 

pesquisa, de mais de quarenta anos de funcionamento do transporte coletivo da 

RMTC (CUNHA, 2012): 

i. 1970 – 1985: estabelecimento da estrutura da rede e dos serviços, fundamentada no 

conceito de integração e fundamentada no Eixo Anhanguera; PDTU (1984); 

expansão do sistema integrado (Goiânia, Aparecida de Goiânia e Trindade); 

ii. 1986 – 1999: estagnação da rede; crescimento populacional; reformulação do 

corredor Anhanguera; serviço alternativo de transporte coletivo da RM; 

iii. 2000 – 2002: Realização da pesquisa Origem e Destino; 

iv. 2003 – 2004 – reestruturação da rede; implantação de novos terminais; aumento da 

oferta de ligações integradas; desequilíbrio devido o sistema alternativo de 

transporte; 

v. 2004 – 2005: redução da tarifa do eixo Anhanguera; renovação da frota; retomada de 

ações em corredores de transporte; 

vi. 2005 – 2008: vencimento do contrato de concessão do Sistema Integrado de 

Transporte da RMTC; atualização, licitação, novo contrato, renovação da frota; 

vii. 2009 – 2013: reforma dos terminais de integração; reestruturação de corredores; 

proposta de implantação do VLT no corredor Anhanguera; projeto do corredor Goiás 

(Norte-Sul, BRT). 

Dos municípios atendidos pela RMTC29, destacam-se cinco deles: Goiânia, 

Aparecida de Goiânia, Trindade, Senador Canedo e Goianira; com a característica 

de conurbação entre eles, com 1.980.649 habitantes (Censo 2010), representando 

91% dos habitantes da RM. 

                                                 
28

 Ele está organizado em uma rede de serviços instituída pela LCE no 34/2001, denominada RMTC. 
29

 A RMTC é formada por 277 linhas com um modelo de ampla integração entre elas. Quase 90% das linhas 

estão integradas, mediante uma rede de vinte terminais de integração, sendo onze terminais em Goiânia, seis em 

Aparecida de Goiânia, um terminal em Senador Canedo, um em Trindade e um em Goianira (mapa 9). Junto 

com equipamentos de menor porte denominados estações ou pontos de conexão, estas linhas e terminais formam 

o SIT-RMTC (CMTC, 2013). 
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A reversão das tendências de uma mobilidade cada vez menor pelo modo 
coletivo e dos efeitos adversos decorrentes para as cidades da região, 
especialmente aquelas conurbadas, passa, necessariamente, pela adoção 
de uma política metropolitana de transporte coletivo para os principais 
problemas e necessidades do SIT-RMTC, tais como: carências das 
instalações dos terminais e estações de integração; falta de corredores 
estruturados para a operação do transporte coletivo; carência de 
infraestrutura básica em pontos de parada; necessidade de ampliação dos 
meios de integração e ajustes correspondentes da rede de transporte; 
irregularidades da operação cotidiana; necessidade de atualização da frota 
operacional; e necessidade de implementar um adequado sistema de 
informação e de comunicação com a população.  
 
O PMTC se constitui no instrumento executivo do Plano Diretor de 
Transporte Coletivo Urbano da Grande Goiânia. O programa reúne um 
conjunto de ações e investimentos para a RMTC propostos para a 
implementação da política metropolitana de transporte coletivo. Visa tanto à 
superação das carências e das necessidades atuais como à preparação das 
condições necessárias para a sustentabilidade da mobilidade no cenário 
futuro. Esse programa apresenta um cronograma com prioridades e 
disponibilidade de recursos em etapas de curto prazo (2008-2010) e médio 
prazo (2011-2018), estabelecendo ações que estão organizadas nas 
dimensões: operacional, de infraestrutura e de gestão (IPEA, 2015, p. 74). 

 

 

2.6  Referencial Metodológico 

Este subitem descreve as metodologias aplicadas para análise em diferentes etapas 

da pesquisa, organizadas em três escalas, conforme demonstrado na Tabela 12.  

A importância da análise por meio das escalas tem como principal objetivo uma 

caracterização e espacialização eficaz (gargalos, segregações, impactos, 

contradições), possibilitando maior percepção das dinâmicas de produção e 

reprodução do urbano e associadas aos estudos de diferentes condicionantes 

(variáveis, vetores, atributos) que agem sobre a cidade e que compõem o espaço 

urbano e regional (exercendo maior ou menor impacto na urbanização), oferecem 

diversidade de possibilidades para as ações e propostas de intervenções 

urbanísticas que envolvem o espaço e vislumbram um planejamento urbano e 

regional integrado, produzindo aplicações em curto, médio e longo prazo. 

A escala, enquanto elemento de representação gráfica, é uma unidade mensurável 

que estabelece proporções entre elementos reais e de desenho / representação. 
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(PRIBERAM, 2009). No âmbito urbano, a escala traduz-se numa interpretação 

complexa e dinâmica, pois relaciona parâmetros de análise de um espaço edificado, 

ou seja: do ambiente e sua relação com o homem - uma análise sócio-espacial. 

A diferenciação dessas escalas de análises se faz importante pela necessidade de 

instrumentalização e percepção do todo, como também de particularidades. Romero 

(2009) afirma ser possível o entendimento  do espaço a partir de três aspectos 

urbanos: a edificação, as redes (fluxos) e a massa (entorno, conjunto urbano). 

Romero (2002) estabelece, a partir de variáveis dimensionais, territoriais, 

organizacionais, três subdivisões de escalas urbanas: macro, meso e micro escalas. 

i. Escala das grandes estruturas ou da cidade: permite analisar grandes 

estruturas urbanas (trama urbana, cheios e vazios, massa edificada, 

paisagem, verticalização, fragmentação,  variedade ambiental, macro sistema 

de transporte, etc.); 

ii. Escala intermediária do setor: escala do bairro, área ou setor, com base nos 

critérios de organização produtiva (morfologia, acessibilidade, 

homogeneidade, marcos urbanos, centralidade, funcionalidade); 

iii. Escala específica do lugar: corresponde ao espaço coletivo (funções, 

paisagem urbana, etc.); 

A essas escalas, a autora inclui ainda a escala específica do edifício, 

correspondente à dimensão do abrigo e do espaço social e individual. 

O conceito de escala, segundo Correa (2014), envolve 

quatro acepções: escala enquanto tamanho; escala cartográfica; escala 
espacial ou área de abrangência de um processo ou fenômeno; e escala 
conceitual, ou as relações entre um objeto de pesquisa, os questionamentos 
e teorias pertinentes e sua representação cartográfica.‖ (Corrêa, 2014, p. 
41).  

Nesta pesquisa, considera-se a escala espacial, abordada na Tabela 12, e a escala 

conceitual. 
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Tabela 12: Escalas de Análise, Objetivos e Referencial Metodológico. 

ESCALA ANÁLISE OBJETIVOS REFERENCIAL 
METODOLÓGICO 

MACRO 

Região de estudo: 
Conurbação / 

centralidades de 
Goiânia e Aparecida 

(CAPÍTULO III) 

Caracterizar a região 
de estudo e 
compreender seus 
processos de ocupação 
e de expansão urbanas 
 

1 Histórico de ocupação; 
2 Plano Diretor; 
3. Processo de Urbanização e 
Ocupação do espaço  
4 Identificação das 
centralidades dos Municípios 
de Goiânia e Aparecida de 
Goiânia 
 

MESO 
Centralidade da 

Avenida Rio Verde 
(CAPÍTULO III) 

 
Identificar a região 
como uma 
centralidade, bem 
como suas 
características e 
processo de 
desenvolvimento 
  

5. Delimitação da Região de 
Estudo; 
6. Uso do solo da região de 
estudo 
7. Formação da Centralidade 
da região de estudo - 
Centralidades em 
Conurbação 
 

MICRO 

Área de influência 
direta do PGV -

Shopping Center 
(CAPÍTULO IV) 

 
Caracterizar a 
influência de um PGV 
na formação da 
centralidade e suas 
consequências na 
mobilidade e 
acessibilidade à região 

 8. Relação de uso e 
ocupação do solo no entorno 
do PGV, em três datas: 1992, 
2006 e 2014 (observando os 
aspectos: cheio /vazios, uso 
comercial / residencial) 
  

 

Para a caracterização da região de estudo, apresentada no Capítulo III, faz-se 

necessária a identificação das centralidades dos Municípios envolvidos, a Capital e 

Aparecida de Goiânia. Para tanto, decidiu-se utilizar o método Delphi / Especialistas, 

proposto por Kneib (2008, 2014).  

No Capítulo IV, é aplicado o procedimento metodológico proposto por Kneib (2004, 

2012), para a definição da correlação entre a implantação de novos 

empreendimentos geradores de viagens, além de outros grandes empreendimentos 

voltados ao transporte coletivo, e o desenvolvimento das regiões onde estão 

inseridos. Compondo essa reflexão é feito o estudo do uso e ocupação do solo da 

região pesquisada, incluindo o mapeamento dos vazios existentes no entorno do 

empreendimento pesquisado. Assim, é possível comparar as situações de antes da 

implantação, do período de implantação e da atualidade, para que seja confirmada a 

hipótese de que o PGV Buriti Shopping trouxe característica de centralidade, ao 
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local. Ainda são levantados os percentuais pertinentes a cada tipo de uso do solo, 

comercial ou residencial, para a análise de mudança de utilização da área.  

 

2.6.1 Identificação dos subcentros dos municípios de Aparecida e de Goiânia pelo 

Método dos Especialistas 

Essa parte da pesquisa trata da descrição e aplicação da metodologia definida para 

a identificação dos subcentros da região escolhida para estudo. Possibilita, assim, 

uma análise espacial com a continuidade do uso da metodologia, para o alcance do 

objetivo geral da pesquisa. 

A região definida para estudo está no entorno da Avenida Rio Verde, que faz limite 

entre Goiânia e Aparecida de Goiânia. A característica principal da região é a de 

atrair pessoas, sendo, portanto, uma centralidade no Município, possivelmente a de 

maior grau de influência e importância em relação às demais.  

Para a comprovação dessa hipótese, isto é, de que a área em estudo é uma 

centralidade, mesmo estando localizada em uma região periférica e de conurbação; 

bem como confirmar seu grau de influência nos municípios que a envolvem, é 

necessária a identificação dos subcentros urbanos desses municípios. 

Posteriormente, no Capítulo IV é abordado o principal aspecto de influência na 

transformação da região em centralidade, que, já antecipando, se deu após a 

implantação de um polo gerador de viagens: o Buriti Shopping. 

Para a identificação das centralidades de uma cidade, têm-se diferentes métodos e 

variáveis que podem ser observadas: características morfológicas, diferenciação 

sócioespacial, uso do solo, densidade demográfica, geração de empregos, geração 

de viagens, demanda de transporte público, entre outros. 

Neste contexto, a autora Spósito (1998) destaca quatro pontos (dinâmicas), 

presentes na formação de novas centralidades: novas localizações dos 

equipamentos comerciais e de serviços; rapidez de transformações econômicas que 

interferem na estruturação interna das cidades; novas dimensões na centralidade 
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urbana observada no impacto das transformações não somente em metrópoles mas 

também em cidades médias; o uso do automóvel e a prática (valorização) do lazer, o 

que altera cotidiano das pessoas, como também a localização de equipamentos 

comerciais e de serviços. 

Kneib et al (2012, p. 677) abordam a importância da identificação espacial dos 

subcentros, agrupando em sete classificações, as metodologias30 de identificação de 

subcentros, sendo: 

i. Metodologias baseadas em valores de corte: utilizam, na sua maioria, a 

variável empregos – MacDonald (1987), Giuliano e Small (1991), Small e 

Song (1994), Muniz er all (2003), Pan e Ma (2006); 

ii. Metodologias baseadas em fluxos: utilizam as variáveis fluxos de viagens – 

Gordon e Richardson (1996), Aguilera e Mignort (2004), Ferreira (1971), 

Ojima (2007); 

iii. Metodologias baseadas em grafos: Gonçalves e Portugal (2005) e Nabais e 

Portugal (2006); 

iv. Metodologias baseadas em metodos estatisticos economíetricos: utilizam a 

variável emprego – McMillen e Smith (2003), Lopez (2006), Redfern (2007); 

v. Metodologias baseadas em estatística espacial: utilizam a variável emprego – 

Modarres (2003), Baumont et all (2004), Guilliain et all (2004); utilizam a 

variável geração de viagens – Kneib (2008); 

vi. Metodologias baseadas em Sintaxe Espacial: Krafta (1994), Krafta (1997), 

Alarcon (2004), Vieira e Medeiros (2011); 

vii. Metodologia baseada em especialistas: Kneib (2008). 

Com o objetivo de determinação do procedimento a ser usado nesse trabalho, foi 

realizada, como complemento, uma pesquisa, apresentada na Tabela 13, que 

contem um levantamento da utilização de procedimentos metodológicos para 

                                                 
30

 Segundo McMillen (2001 e 2004), o primeiro procedimento formal para a identificação de subcentros foi 

proposto por MCDonald, em 1987. Ele iniciou estimando uma função simples de densidade de empregos para 

uma cidade monocêntrica padrão, a partir das variaveis número de empregos por acre e distância ao Central 

Business District – CBD. (KNEIB et all, 2012, p. 677) 
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identificação de centralidades, visando a descrição do método e principais variáveis 

que condicionam a aplicação do mesmo. 

 

Tabela 13: Estudos e Metodologias para Identificação de Centralidades 

Publicações / Autores  
Procedimentos 
Metodológicos 

Objetivos Variáveis 

Mobilidade e permanência 
nos centros intraurbanos de 
Goiânia  
 
ALARCÓN, Leyla Elena 
Láscar;                                   
HOLANDA, Frederico  
(2005) 

Sintaxe 
Espacial 

Identificação das 
Centralidades 

Análise espacial da 
existência de atividades 
comerciais,  ora 
concentrados no bairro 
(núcleos) ora ao longo de 
vias estruturadoras da 
cidade (eixos) 

Subcentros Urbanos: 
Contribuição conceitual e 
metodológica à sua 
definição e identificação 
para o planejamento de 
transportes 
(Estudo de Manaus, AM)  
 
KNEIB, Erika Cristine (2008) 

MAH   
Método de 
Análise 
Hierárquica 

MAH é utilizado para 
hierarquizar 
características de  
assim como 
uniformizar, entre os 
especialistas, as 
definições e 
características de 
tais subcentros 

Especialistas : a construção 
de hierarquias; o 
estabelecimento das 
prioridades e a verificação 
da consistência 

Delphi  

O Delphi foi utilizado 
para identificar 
espacialmente 
subcentros a partir 
do consenso de um 
grupo de 
especialistas 

Os especialistas constituem 
a própria fonte dos dados 
(opiniões), Simbolismo 

Análise Espacial  

Identificação das 
Centralidades 
combase em dados 
cadastrados nos 
municípios a serem 
estudados 

Setor Censitário; 
Estatísticas espacial, 
análise exploratória de 
dados em áreas, 
indicadores globais de 
autocorrelação espacial, 
boxmap 

Escala de 
Pontos  

Para mensurar o 
grau de importância 
de cada um dos 
Subcentros 
identificados 

Segundo esse método, é 
elaborada uma matriz de 
pontuação, que pode ser de 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, onde o 4 
seria a origem; ou +3, +2, 
+1, 0, -1, 2, -3, com a 
origem 
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Zonas de 
Tráfego 

Identificar áreas 
candidatas a 
subcentros em 
escala de Zona de 
Tráfego 

Infra-estrutura, 
Concentração de 
Atividades, Uso do Solo, 
Densidade Populacional, 
Geração de Viagens, 
Acessibilidade, Oferta de 
Transportes Coletivos 

Fragmentação da metrópole: 
constituição da região  
metropolitana de Goiânia e 
suas implicações no espaço  
intraurbano de Aparecida de 
Goiânia  
 
PINTO, José Vandério 
Cirqueira (2009) 

Análise espacial 
(Levantamento 
de atividades 
voltadas ao 
setor terciário) 

Identificação das 
Centralidades 

Presença de comércios e 
serviços. 

Identificação de novas áreas 
de centralidade intraurbana 
em Brasília: uma proposta 
metodológica  
 
CAVALCANTE, Cláudia 
Varizo;                               
PENNA, Nelba de Azevedo 
(2010) 

Análise da 
concentração 
de atividades 

Identificação das 
Centralidades 

Concentração de atividades 
no espaço urbano, Número 
de emprego 

Análise da 
acessibilidade 

Ás possibilidades e 
facilidades de acesso 
atribuídas ao espaço 
urbano; representa a 
convergência / 
divergência de fluxos 

Deslocamentos diários de 
pessoas; Geração de 
Viagens 

Identificação de 
centralidades urbanas: 
aprimoramento de 
metodologia e aplicação em 
Goiânia, Brasil  
 
KNEIB, Erika Cristine (2014) 

Delphi, Escala 
de Pontos, 
Análise 
espacial;                       

Identificação e  
hierarquização dos 
subcentros  

Especialistas,  
Setores Censitários 

Krigagen. 
Identificação e  
hierarquização dos 
subcentros  

Krigagen: Trata-se de uma 
ferramenta para gerar 
superfícies que aproximem 
o fenômeno estudado de 
forma realista, a partir da 
modelagem sua 
variabilidade espacial e 
objetiva gerar superfícies a 
partir de procedimentos de 
interpolação.  
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Centralidades urbanas e 
oferta de transporte público  
coletivo em Goiânia – Go, 
2014     
 
NETO, Wilson Lopes M.;  
 
KNEIB,  Érika Cristine 

Análise ampla 
da estrutura 
socioespacial 
de Goiânia em 
escala de setor 
censitário 

Identificação de 
centralidades e 
relação com oferta 
de transporte coletivo 

Densidade Populacional, 
Média de renda, Densidade 
de Oferta de Transporte 
Coletivo 

 
Identificação da Estrutura 
espacial urbana: O caso de 
Palmas 
 
OLIVEIRA, Lucimara Albieri;       
CRUZ, Suheid Neves;         
PEREIRA, Ana Paula 
Borges 
 
Projeto e Cidade, 
Centralidades e Mobilidade 
Urbana. Kneib, Erika 
Cristine - Organizadora 
(2015) 
 

Identificação de 
Centralidades  
(Método: MAH, 
Especialistas, 
Delphi)  
 

Identificação e  
hierarquização dos 
subcentros  
 

Especialistas,  
Setores Censitários 
 

 
Centralidades e Estrutura 
Espacial da cidade de 
Salvador, Bahia 
 
PINTO, Ilce Marília Dantas;       
DELGADO, Juan Pedro 
Moreno;      
MIRANDA, Silvia Camargo 
Fernandes 
 
Projeto e Cidade, 
Centralidades e Mobilidade 
Urbana. Kneib, Erika 
Cristine - Organizadora 
(2015) 
 

Identificação de 
Centralidades  
(Método: MAH, 
Especialistas, 
Delphi)  
 

Identificação e  
hierarquização dos 
subcentros  
 

Especialistas,  
Setores Censitários 
 

 
Centralidades e sintaxe 
espacial: Variáveis ara a 
compreensão da 
acessibilidade urbana 
(Estudos de Manaus, 
Brasília, Palmas) 
 
MEDEIROS, Valério 
Augusto Soares 
BARROS, Ana Paula 
Gonçalves 
 
Projeto e Cidade, 
Centralidades e Mobilidade 

Contribuição da 
Sintaxe 
Espacial para a 
mobilidade 
urbana 
 

Identificação da 
acessibilidade e 
correlação com 
centralidades 

Eixos Viários, densidade 
populacional, 
Conectividade, Integração 
Global, Núcleos de 
integração 
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Urbana. Kneib, Erika 
Cristine - Organizadora 
(2015) 
 

Proposta metodológica para 
a identificação de 
subcentros urbanos: estudo 
de caso na região 
metropolitana de São Paulo  
 
SIQUEIRA, Luiz Paulo 
Ribeiro 

O método que 
será utilizado no 
primeiro 
estágio, a 
estatística I 
local de Moran, 
seguindo a 
Anselin (1995) e 
Almeida et al. 
(2005). 

Identificar locais que 
são clusters 
espaciais 
significativos; 
 
Servir como 
diagnóstico para a 
instabilidade local 
nas medidas de 
associação espacial 
global, a exemplo do 
apontamento de 
"outliers". 

Geração de Empregos em 
Zonas Censitárias 

Reestruturação de redes de 
transporte coletivo a partir 
da identificação de 
centralidades em cidades de 
médio porte: procedimentos 
metodológicos e definição 
de diretrizes. 
 
MENDONÇA, Fernanda 
(2016). 

Identificação de 
Centralidades  
(Método 
Especialistas, 
Delphi) e 
determinação 
do grau de 
importância  

Identificação e  
hierarquização dos 
subcentros 
Planejamento de 
Transportes 

Especialistas, 
Setores Censitários 

 

Para o estudo em questão, após pesquisa de procedimentos metodológicos para 

identificação de centralidades, optou-se pela aplicação do Método dos Especialistas, 

considerando-se os seguintes motivos: 

i. Fácil aplicabilidade, baixo custo operacional, simplicidade de manipulação das 

informações, não necessita de informações de banco de dados do município, 

contato com especialistas do município em estudo; 

ii. Reconhecimento metodológico: aplicação do método em diversos municípios, 

entre eles Manaus, Brasília, Palmas, Salvador, Goiânia, Anápolis. 

iii. A pesquisa de Pinto (2009) do município de Aparecida de Goiânia aborda 

dados estatísticos e levantamento em campo de caracterização do uso 
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(prestação de serviços e comércios), se configurando em dados e aplicação 

diferentes das propostas por esse estudo; 

iv. Para que os dados dos dois municípios conurbados sejam utilizados de forma 

a embasarem a pesquisa, é julgada imperiosa a utilização do mesmo 

procedimento metodológico, como forma de manutenção dos mesmos 

critérios estabelecidos na formação do espaço urbano em estudo; 

v. Utilização do resultado da aplicação do método na cidade de Goiânia por 

Kneib (2014). 

 

2.6.2  A Descrição da Metodologia (Especialistas) 

O Método dos Especialistas é baseado na Técnica Delphi, utilizada para identificar 

espacialmente subcentros de qualquer município, a partir do consenso entre 

especialistas31.  

A metodologia (Figura 09) aplicada se baseia na busca de um consenso para o tema 

abordado, levando em consideração: a) o uso do conhecimento de especialistas 

(anônimos) sobre o assunto; b) a aplicação interativa de várias rodadas de 

questionários para a concordância e c) a oferta de feedback a cada interação. Se 

compõe das seguintes etapas:  

i. Estabelecimento de critérios para escolha de especialistas; 

ii. Estabelecimento de conceitos que envolvem a pesquisa para a definição das 

centralidades e compatibilização do conhecimento de cada especialista; 

iii. Produção individual pelos especialistas da identificação das centralidades (Método 

Delphi – análise simbólica e espacial) e determinação do grau de influência / 

importância municipal dessas centralidades (Escala de Pontos); 

iv. Geração de Mapa Produto (ferramenta SIG) e consenso entre especialistas (o 

número de rodadas depende de se chegar ao consenso). 

                                                 
31

 Proporcionando reflexão individual e coletiva sobre os assuntos tratados, assegurando a integração e sinergia 

de ideias e visões entre os especialistas, agregando conhecimento ao processo; proporcionando a reformulação e 

aprimoramento das questões formuladas no decorrer das rodadas (KNEIB, 2008, p. 70). 
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Figura 9: Esquema ilustrativo de identificação de centralidades pelo Método dos Especialistas. 

Fonte: MENDONÇA (2016, p. 68) 
 

O embasamento no conhecimento dos especialistas oferece credibilidade ao método 

e torna, portanto, o processo de seleção deles um passo muito importante para a 

aplicação metodológica. Kneib (2008) declara que não existem regras específicas 

para a escolha dos especialistas, ―uma vez que o método se apoia na experiência, 

sabedoria e criatividade de um conjunto de especialistas; e no fato de que o 

julgamento coletivo é supostamente melhor que qualquer julgamento individual‖. 

Também não determina um número exato de especialistas, mas aconselha não ser 

utilizada uma amostra pequena, pois pode ocasionar uma escassez na geração de 

ideais. Ferraz (1993), entretanto, ressalta que a formalização do consenso de 

opiniões sobre determinado assunto não revela verdades absolutas e imutáveis. 
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Existem duas formas de aplicar o anonimato ao método proposto, como assevera 

Kneib (2008, p. 73): ―Cada especialista desconhece quem são os demais; e os 

especialistas têm conhecimento de quem compõe a análise, mas não tem nenhum 

tipo de comunicação com os outros participantes durante a pesquisa‖. 

De acordo com Wright e Giovianazzo (2000), o número de rodadas é um elemento 

muito importante, sendo desconsiderado se realizado em uma única rodada, pois 

descaracteriza o método Delphi. Essas rodadas devem fornecer informações 

consolidadas sobre as respostas de cada especialista e informações relevantes, 

sendo produzido o material para a rodada seguinte, a partir das respostas de cada 

um, até que haja o consenso. 

Para a aplicação metodológica, algumas ferramentas são utilizadas, tanto para 

auxiliar o especialista a manter o foco do processo metodológico (definição das 

centralidades e grau de importância), como para a manipulação desses dados de 

forma que se chegue a um produto final entre os especialistas.  

Uma das ferramentas de auxilio à aplicação do método são os questionários 

entregues aos especialistas. De acordo com o método de Kneib (2008, p. 118), ―foi 

necessário um trabalho de adaptação-inovação no método: a inserção da análise 

espacial nos questionários‖ (apresentados no Anexo II desse trabalho) e a definição 

de uma escala de pontos32 para mensurar o grau de importância dos subcentros.  

Outra ferramenta utilizada nessa pesquisa, sendo o método aplicado para uma 

análise espacial, foi o SIG - Sistemas de Informação Geográfica, para a manipulação 

dos dados (de todos os especialistas). Assim, é constituído um ferramental 

amplamente utilizado para planejamentos urbano e de transportes. Dantas et al 

(1996) definem um SIG como ―a integração entre banco de dados, recursos 

humanos, hardware adequado e ferramental para análise espacial‖.  

                                                 
32

 Foi realizada a inserção de uma escala de avaliação do tipo diferencial semântico, constituída de 4 pontos, 

numerados de 1 a 7, utilizando-se em seus extremos duas expressões de significados opostos (pouco importante e 

muito importante)”  para mensurar o grau de importância de cada um dos subcentros identificados em relação 

aos demais (KNEIB, 2008, p. 119). 
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As etapas metodológicas e a aplicação se darão no Capítulo III dessa dissertação, 

para identificação das centralidades do município de Aparecida de Goiânia, bem 

como os resultados descritos por Kneib (2014) para o município de Goiânia. 

 

2.6.3 Procedimento Sistematizado de Análise da influência de um PGV na região de 

Estudo 

O Capítulo IV está constituído pela averiguação da possibilidade de que seja 

aplicada, ao empreendimento Buriti Shopping, a hipótese já comprovada por Kneib 

(2004, 2012) referente ao empreendimento Goiânia Shopping, que atribuiu 

características de centralidade à sua área de influência, servindo como polo gerador 

de viagens. Para isso, é necessária a descrição dos impactos no ambiente urbano, 

causados pela implantação do Buriti Shopping, relativos aos quesitos uso e 

ocupação do solo, levando-se em consideração a importância de se analisar os 

modos de transportes/acesso e trânsito local, com constantes avaliações e 

meticuloso acompanhamento. 

A aplicação do procedimento se dará em três etapas: 

i. Exploração espacial da ocupação da Região. Definição do raio de influência: 

500m (caracterização da região do entorno do Shopping antes da 

implantação do mesmo, após a implantação do empreendimento e atual); 

ii. Exploração espacial do tipo de uso do solo / atividades da Região. Definição 

do raio de influência: 500m 

iii. Exploração espacial da acessibilidade à Região (Estudo do EIT do 

Empreendimento de 2013 e levantamento dos terminais de transporte 

coletivo) 

A abordagem de Kneib (2004, 2012) resulta na comprovação de que tais 

empreendimentos impactam não apenas o trânsito e o transporte coletivo, mas, 

também, o uso e a ocupação do solo. Essa conclusão se dá através do número de 

viagens geradas inicialmente pelo polo e, inclusive, pelas viagens geradas a médio e 

longo prazos, decorrentes de alterações provocadas no entorno imediato do 
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empreendimento implantado. São essas alterações que dão características de 

centralidade à região (KNEIB, 2012). 

A comprovação de que os polos geradores de viagem impactam o uso do solo (em 

relação aos tipos de atividades), a densidade e o valor do solo é de extrema 

importância para a constatação da formação de novas centralidades. A investigação 

ora apresentada é realizada por meio da análise de ocupação da área de influência 

imediata do empreendimento Buriti Shopping, abordando em três etapas as 

transformações ocorridas na ocupação do solo: a primeira de análise de áreas 

vazias, delimitada a 500 metros de raio do local onde foi implantado o Shopping, 

correspondendo a três períodos: 1992, 2006 e 2014; a segunda, para complementar 

as análises, a de avaliação da situação atual em dois panoramas: a) o das 

atividades, com a caracterização do uso atual do solo, num raio ampliado, de 1000 

m e b) o da acessibilidade, a partir da situação das vias do entorno quanto aos 

aspectos de fluidez e nível de serviços e, ainda, do terminal de ônibus (transporte 

coletivo). 

Os levantamentos apresentados têm como fonte a pesquisa de campo (in loco), 

dados descritos no Plano Diretor  de Aparecida de Goiânia e, também, ferramentas 

modernas de informação, (SIG). Os resultados são apresentados por meio de 

mapas temáticos, que demonstram os impactos associados, em situação anterior e 

posterior à execução do empreendimento (shopping center), conforme delimitações 

temporais estabelecidas. Os mapas são denominados Ocupação (cheios e vazios) e 

Tipo de Ocupação. 
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CAPÍTULO III 

APRESENTAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DA REGIÃO DE ESTUDO 

 

3 CONHECENDO O CORPUS 

A região tomada por estudo no presente trabalho localiza-se em Aparecida de 

Goiânia, cidade mais comumente chamada de Aparecida, que compõe o Estado de 

Goiás. Este Município, integrante da Região Metropolitana da Capital, Goiânia, 

destaca-se por possuir a segunda maior população do Estado; aproximadamente 

500.619 habitantes (IBGE, 2013). 

Cabe dizer que uma região metropolitana surge a partir da polarização 
entre cidades com uma cidade-sede, com a qual se articula em uma 
relação complementar, ou de dependência, compondo um conjunto 
articulado e hierarquizado, caracterizando uma relação de 
interdependência entre as cidades. Com relação as aglomerações 
urbanas, observam-se as mesmas características, não sendo essencial, 
no entanto, que exista uma cidade-polo ou cidade-sede (KNEIB et al, 
2012, p. 674). 

 

 O local definido para estudo se encontra em uma região de conurbação com a 

capital goiana, mais precisamente na Avenida Rio Verde, conforme está indicado na 

Figura 10. 

Para essa pesquisa, como descrito no capítulo II, com base nos dados encontrados, 

optou-se por trabalhar com dois raios para a definição da área crítica do 

empreendimento (nos capítulos III e IV): 500m e 1000m, considerando que por se 

tratar de um Shopping Center, a área de influência é mais abrangente.  
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Figura 10: Área de Conurbação ao longo da Avenida Rio Verde 

 

A Avenida Rio Verde é caracterizada pela presença de grandes empreendimentos 

comerciais, como pode ser confirmado na Figura 11. Ela dá acesso direto aos 

condomínios horizontais implantados no Município, denominados Jardins Viena e 

Jardim Mônaco; à Cidade Empresarial; e fácil acesso ao Terminal Garavelo (GO 

040) e à Vila Brasília (Av. São Paulo). A referida Avenida era a antiga estrada para a 

cidade de Rio Verde, mas atualmente faz ligação com importantes eixos viários 

como: a GO-040, inclusive possibilita o fluxo para a Av. T-9; a Av. São Paulo, 

tornando fácil o acesso ao Anel Viário (ligação da BR-060 à BR-153); além de 

possibilitar também a vazão do fluxo para as importantes Avenidas 85 e T-63, 

ambas da cidade de Goiânia. É exatamente por isso considerada por alguns 

autores, como Camilo (2014) e Pinto (2009), como a principal via comercial de 

Aparecida de Goiânia. No entanto, a região se caracteriza, também, pela presença 

de edifícios residenciais, tanto na área territorial de Goiânia, como na do próprio 

Município ao qual pertence. 
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Figura 11: Imagem Ilustrativa da Avenida Rio Verde na região Indicada. 

Fonte: Elmo Engenharia (2013) 

 

 

A região merece destaque por estar se desenvolvendo sob a influência da 

conurbação, mas, também, pela implantação de PGVs, sendo um deles com grande 

influência, o Buriti Shopping e gradativamente, posterior à sua implantação e 

diversas expansões, outros empreendimentos, como hipermercados, lojas de 

materiais de construção, agências bancárias, concessionárias, faculdades e 

hospitais. Além disso, está muito próximo ao Terminal Cruzeiro e ao Cais do Jd. 

Nova Era. A Figura 12 apresenta os principais empreendimentos instalados na 

região.  

Aparecida de Goiânia, nas últimas décadas, sofreu grandes transformações, não 

somente no que diz respeito ao aumento da infraestrutura, da oferta de serviços, do 

estabelecimento de polos industriais, comerciais e de prestação de serviços; mas 

todos esses fatores tiveram como consequência uma reestruturação urbana, 

fomentada pela formação de novas centralidades e pela valorização do solo urbano.   
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Figura 12: Uso e Ocupação do Solo do entorno do Shopping Buriti – 2014 
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3.1 Histórico da Região de Estudo 

Para ser possível uma análise das regiões periféricas das cidades de Goiânia e 

Aparecida de Goiânia - limitada neste estudo à região formada no entorno do 

empreendimento Buriti Shopping, localizado na Av. Rio Verde - é indispensável 

contextualizar o desenvolvimento e a fundação da Capital, sua expansão territorial e 

a formação da sua Região Metropolitana. Afinal, como disse Geddes (1994, apud 

PINTO, 2009), ―a cidades não são mais unas, se entrelaçam formando-se cidades-

regiões, densificando suas estruturas, tornando complexos os elementos que 

incidem sobre elas‖.  

 

3.1.1 Histórico da Ocupação e Expansão Urbana de Goiânia 

Goiânia é uma jovem cidade com 80 anos; oito décadas de muito crescimento, 

extrapolando todos os índices de planejamento populacional, ocupação e expansão 

territorial. O projeto da cidade começou a ganhar volumetria real no final de 1933, 

quado se iniciaram os primeiros prédios do local que hoje conhecemos como Setor 

Central. O Plano Original, Plano de Atílio, previa uma ocupação de 50.000 

habitantes (MOTA, 2004). 

Muitos fatores sociais, administrativos e econômicos foram motivos para o rápido, 

irregular e disperso crescimento populacional e territorial. Entre eles destaca-se a 

mudança nas leis referentes aos loteamentos, pois na década de 1930 foram 

aprovados 4 loteamentos; na década de 1940 apenas  2 loteamentos e somente na 

década de 1950 foram aprovados 179 loteamentos  (IPLAN, 2001). Outro fator de 

relevada importância que, também, justifica o crescimento de migrantes e, 

consequentemente, da população de Goiânia, foi a construção da nova Capital 

Federal, Brasilia (1956 – 1960) e sua ligação com a Capital goiana, pela BR 153 

(MOTA, 2004). 

Na década de 1960, um dos limites dados à cidade de Goiânia pelo Plano Diretor de 

Goiânia - PDIG era a BR 153, que margeava a Cidade ao leste e cuja característica 
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mobilizou o investimento de vias indutoras de crescimento na região Sudoeste, ‖com 

o objetivo de induzir essa região à expansão urbana‖ (MOTA, 2004, p.172). 

Da década de 1940 para a de 1950, a taxa de urbanização de Goiânia subiu 

inúmeras vezes, não perdendo em nada para as décadas subseqüentes, entre 1960 

e 1980, quando ―o crescimento urbano no Brasil, em geral, se dava devido ao 

grande fluxo migratório rural/urbano ocasionado pelo processo de industrialização da 

economia brasileira‖ (BELLORIO 2013, p. 37). 

A partir da década de 1970, o crescimento goiano tem sido marcado e acelerado 

pelo desenvolvimento da indústria e da construção civil, e ―os limites urbanos 

avançam sobre a área rural que deveria ser preservada, alterando o limite de 

expansão urbana.‖ (BELLORIO 2013 p. 54). É possível conferir na Tabela 14 a 

evolução do crescimento da população. 

 

Tabela 14: Evolução Populacional de Goiânia 

ANO 
Número de 

habitantes de 
Goiânia 

1934 800 

1940 48.166 

1950 53.389 

1960 151.013 

1970 380,773 

1980 717.526 

1991 922.222 

1996 1.003.477 

2000 1.093.007 

2007 1,244,645 

2010 1.302.001 

2015 1.430.697 

 
Fonte: IBGE, 2016 

 

Neste processo, muitas áreas próximas ao centro não foram ocupadas, enquanto a 

ocupação de áreas periféricas crescia desenfreadamente, sem infraestrutura mínima 

(PORTILHO, 1996). A ocupação do solo foi caracterizada pelo crescimento 

espontâneo e irregular. 
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A partir dos anos 80, além dessa aceleração na urbanização brasileira, outro fator 

ocorreu simultaneamente – a metropolização –, acrescentando uma notável 

tendência a um maior crescimento dos municípios periféricos em relação às capitais 

(BELLORIO 2013, p. 37). 

As Regiões Sul e Sudoeste, visíveis na Figura 13, são as que mais interessam nesta 

abordagem, por fazerem parte do desenvolvimento da região de conurbação que se 

dá ao longo da Avenida Rio Verde do Municipio de Aparecida de Goiânia. Um destes 

bairros é o Setor Pedro Ludovico, que ―foi projetado e implantado sobre áreas 

invadidas, regularizando a situação de posse de seus invasores em 1958‖ (PENIDO, 

2000). Próximo a ele, em 1981 deu-se a construção do Shopping Flamboyant, 

grande definidor do desenvolvimento, adensamento e valorização da Região Sul de 

Goiânia. 

Outros bairros que fazem parte da região limítrofe da Avenida Rio Verde, 

importantes para o contexto de ocupação da região, são: a Vila Rosa, criada em 

1954; o Parque Amazonas, em 1955 (FERREIRA, 2013), o Jardim Atlântico, datado 

de 1968 e o Setor Faiçalville, aprovado em 1980 (MENDES, 2009). É sabido que a 

ocupação desses bairros se deu, inicialmente, por uma população de baixa renda e 

que, só após 1990, tiveram crescimento importante, alguns deles passando a ter a 

conclusão da pavimentação asfáltica de todas as ruas do bairro apenas em 2001. 

Isso se deu devido ao crescimento e expansão da região Sul, à entrada de grandes 

incorporadoras imobiliárias, e à implantação e expansão do Buriti Shopping, fazendo 

com que as antigas casas de baixa-renda fossem compradas e substituídas por 

casas de classe média. A verticalização, iniciada na década de 1990, teve um amplo 

incentivo no ano de 2008, com a conclusão da primeira fase da obra do Parque 

Cascavel, pela Prefeitura de Goiânia. 
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Figura 13: Regiões Administrativas de Goiânia – GO 

 

Ainda relativo à década de 1980, Ribeiro (2004, p.100) destaca: 

(...) como consequência da expansão urbana de Goiânia em direção às 
cidades vizinhas e do aumento do fluxo migratório e econômico, dentre 
outros, foi instituído, pela Lei Estadual nº 8.956 de 27 de novembro de 1980, 
o Aglomerado Urbano de Goiânia. Inicialmente compunha-se de quatorze 
municípios – Goiânia, Aparecida de Goiânia, Aragoiânia, Trindade, Guapó, 
Goianira, Nerópolis, Senador Canedo, Bela Vista de Goiás, Bonfinópolis, 
Brazabrantes, Hidrolândia, Caturaí e Inhumas. Mais tarde, por meio da 
mesma lei (1993), incluíram-se Terezópolis de Goiás e Caldazinha. 

Nos anos de 1990, outro comércio de grande porte entrou no cenário de 

desenvolvimento da região, nos dois municípios conurbados: o Shopping Buriti, 

localizado na Avenida Rio Verde, esta visível na Figura 14, neste período ainda 

enquadrado como parte do Município de Goiânia. 
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Figura 14: Avenida Rio Verde, região limítrofe entre os municípios de Goiânia e Aparecida de Goiânia 

(2002) – À direita Goiânia e, à esquerda, Aparecida de Goiânia. 

À Esquerda: Foto Aérea tirada a partir da Av. Tapajós.  Fonte: Secretaria de Planejamento de Aparecida de 

Goiânia apud MORAES (2006) 

À Direita: Foto tirada em 16/05/2016 (arquivo pessoal da autora). 

 

Goiânia estava se tornando a cidade-núcleo, absorvendo a população dos 

municípios limítrofes, tanto para mão de obra de baixo custo como para as compras, 

serviços e lazer. Isso fez com que a Cidade tivesse uma população maior que a 

residente em seu território (BELLORIO, 2013). Esse crescimento desigual e 

espraiado, como denominam alguns autores, marca o desenvolvimento urbano da 

Capital, constituído de vazios urbanos, permitindo que as áreas com infraestrutura 

urbana permanecessem sem ocupação, sendo utilizadas como moeda de 

valorização, enquanto a cidade se expandia horizontalmente. 

Nesse contexto, as áreas suburbanas foram ocupadas por uma população de baixa 

renda, como já dito anteriormente, estabelecida em loteamentos afastados do centro 

da cidade, ―situados no aglomerado urbano com pouca ou nenhuma infraestrutura e 
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com carência de transporte coletivo‖ (RIBEIRO, 2004, p.103). As áreas possuidoras 

de equipamentos urbanos, infraestrutura e prestação de serviços passaram a ter 

grande valorização do valor do solo, além da procura por lotes para a construção e 

início da verticalização de algumas regiões da Capital, como os setores Oeste, 

Bueno e o Jardim Goiás. 

O Parque Amazônia, bairro lindeiro à Avenida Rio Verde, porém, ―só teve seu 

processo de verticalização iniciado após a instalação do Buriti Shopping33, mesmo já 

sendo destinado a esse uso desde o início da Lei de Zoneamento‖ (BELLORIO 2013 

p. 141). 

As regiões ―que tiveram um expressivo crescimento foram: a Região Sudoeste, na 

ordem de 13,34%, causada por investimentos do mercado imobiliário na construção 

de condomínios verticais no Parque Amazônia e Jardim Goiás; e a Região Noroeste, 

com índice de 9,02%, influenciada pelos loteamentos clandestinos na região‖ 

(GOIÂNIA, 2006, p. 29). 

A partir desta breve narrativa do desenvolvimento de Goiânia, é razoável entender o 

crescimento e a formação de Aparecida de Goiânia, principalmente no que diz 

respeito às regiões em áreas de conurbação com a Capital, próximas à Avenida Rio 

Verde. Vale ainda ressaltar que o Plano Diretor de Goiânia, de 1992, trata os bairros 

lindeiros à Avenida Rio Verde como ―Áreas de expansão urbana preferencial‖.  

(Prefeitura de Goiânia, 1992).  

O Parque Amazônia, bairro envolvido nesta pesquisa por se encontrar na porção sul 

da Capital, em conurbação com a região estudada do Município de Aparecida de 

Goiânia, (Figura 15), limita-se a leste com os Bairros Serrinha, Jardim das 

Esmeraldas, ambos pertencentes a Goiânia, e com a Vila Brasília que compõe a 

Cidade de Aparecida de Goiânia. Ao norte baliza-se com o Jardim América e Nova 

Suíça; a oeste com o Jardim Atlântico e Vila Rosa; e ao sul com o Residencial 

                                                 
33

 Afirma-se que os shopping centers são fortes atratores de atividades complementares ou oportunistas, 

tendendo a agrupá-las e a criar fluxos formadores de centralidades, caracterizando-se como subcentros de 

tipologias variadas, conforme o poder de atração do equipamento (GOIÂNIA, 2006, p. 126). 
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Taynan, Vila São Tomaz e Setor dos Afonsos, sendo esses dois últimos 

pertencentes à Aparecida de Goiânia.  

Foi criado em meados da década de 1950, inicialmente com a intenção de atender 

uma classe menos favorecida, até mesmo por se localizar na periferia do territorio da 

Capital e assim permancer distante do centro tradicional. A área apresentava pouca 

acessibilidade e quase nenhuma infraestrutura de atendimento à população, e, 

segundo Ferreira (2013), posteriormente sofreu intensas transformações 

socioespaciais, uma ―recente expansão, que se deu de forma desordenada, sem o 

desenvolvimento em infraestrutura; e um crescente processo de especulação 

imobiliária‖.  

 

Figura 15: Localização do Parque Amazônia na cidade de Goiânia 

 

 

A partir da segunda metade da década de 1980, o bairro começou a comportar 

alterações em sua paisagem e ocupação. Recebeu investimentos em melhorias no 

sistema viário e na infraestrutura em geral, atraindo novos usos, inclusive pequenos 

condomínios fechados. A partir do ano 2000, iniciou-se o processo de verticalização, 

que Ferreira (2013) comenta: 



113 

 

 

 

Este bairro está próximo a um pólo comercial da região metropolitana de 
Goiânia, que é a Avenida Rio Verde, onde o Buriti Shopping e outros 
hipermercados estão localizados (Avenida que divide as cidades de Goiânia 
e Aparecida de Goiânia), a porção a norte da Av. Rio Verde pertence ao 
Parque Amazônia, Goiânia, e a porção sul da Avenida pertence a Vila São 
Tomaz, Aparecida de Goiânia. Próximo a essa Avenida foram implantados 
vários novos condomínios verticais, ou seja, o que foi feito nada mais é do 
que a necessidade de permanecer esse processo de verticalização 
juntamente com a proximidade de um centro de comércio, serviços e 
utilidades (FERREIRA, 2013). 

 
Antes de compreender o contexto de desenvolvimento da cidade de Aparecida de 

Goiânia, é favorável conferir na Linha do Tempo a adaptação feita para esta 

dissertação, por parte desta autora, do estudo realizado por Brito (2015), sobre o 

processo de ocupação e desenvolvimento da região de estudo, apresentada pela 

(Figura 16). 
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Figura 16: Linha do Tempo em Goiânia (1933-2015) e Aparecida de Goiânia, com destaque para a Região 

Sul. Fonte Brito (2015), adaptado pela autora. 
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3.1.2 Histórico da Ocupação e Expansão Urbana de Aparecida de Goiânia 

Aparecida de Goiânia é o segundo município mais populoso do Estado de Goiás, 

com estimativas, de 2013, de 500.619 habitantes, ficando atrás apenas da Capital. 

Possui área de 288 Km² e fica localizada a sudeste de Goiânia, sendo intensamente 

conurbada com a capital e compondo sua Região Metropolitana. Ainda faz limite 

com os municípios de: Aragoiânia, Bela Vista de Goiás, Hidrolândia e Senador 

Canedo, conforme pode ser visto na Figura 17. É considerado um dos principais 

centros industriais do Estado. 

Começou a dar seus primeiros passos no início dos anos de 1920. Em 1922, surgiu 

o Arraial de Aparecida de Goiânia, a partir da doação de terras para a construção de 

uma igreja e pertencendo ao Município de Pouso Alto, atual cidade de Piracanjuba. 

Logo depois, em 1958, passou a integrar o Município de Grimpas, atual cidade de 

Hidrolândia, tornando-se um distrito.  A fé e a devoção à Santa deram o primeiro 

nome a essa comunidade. Só em 1963, com a Lei Estadual número 4.927, o distrito 

ganhou o título de município e, com ele, sua denominação definitiva, Aparecida de 

Goiânia (MELO, 2002). 

Com a construção da nova Capital do Estado de Goiás, posteriormente da Capital 

Federal, Brasília, e o surto populacional experimentado nas décadas subsequentes 

em Goiânia, Aparecida começou a crescer a ponto de ser classificada como 

detentora de um dos maiores índices de crescimento populacional do Brasil. Vale 

constatar na Tabela 15. 
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Figura 17: Região Metropolitana de Goiânia - GO, 2000 

 

Tabela 15: Evolução populacional de Aparecida de Goiânia 

ANO 
Número de habitantes de 

Aparecida de Goiânia 

1934  - 

1940  - 

1950  - 

1960 3.199 

1970 7.476 

1980 42.632 

1991 178,483 

1996 265.868 

2000 336.392 

2007 475.303 

2010 455.657 

2015 521.910 

 
Fonte: PINTO 2009/ IBGE 2016 

 

Mesmo sendo grande territorialmente e populosa, é uma cidade cheia de problemas 

ambientais e de infraestrutura: falta de água tratada, esgoto e asfalto, além da sua 

ineficácia em atender a população com escola, saúde, moradia, etc, enfim sem uma 

estrutura urbana necessária para uma vida digna. Durante muito tempo, Aparecida 
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de Goiânia foi denominada como cidade dormitório por causa do forte movimento 

pendular com a Capital, e pela relação de dependência34 com a mesma.  

Com as mudanças de legislação (Lei municipal nº 176, de 16 de março de 1950), 

novos loteamentos estatais surgiram em Goiânia, como dito anteriormente, e, 

também, 27 deles em Aparecida de Goiânia. Isso já se dava devido à elevação dos 

preços dos terrenos na Capital (CAMILO, 2014, p. 56). 

A emancipação de Aparecida de Goiânia se deu com a Lei Estadual nº 9.927, de 14 

de novembro de 1963. Não se pode deixar de enfatizar a questão dos vazios na 

formação urbana de Aparecida de Goiânia, que se desenvolveu, segundo Camilo 

(2014), de forma fragmentada e desarticulada, com um grande descompasso entre o 

contingente populacional e o quantitativo de terrenos. 

Paulatinamente, Aparecida de Goiânia se firmava como periferia precária da 
Capital. Nesse processo de periferização e conurbação que tomava corpo, 
espacializava-se a divisão social do trabalho no espaço metropolitano, 
cabendo a Goiânia o papel de centro de comércio e serviços e a Aparecida 
de Goiânia, não só o papel de repositório da mão de obra não 
especializada, mas também à exploração de recursos naturais na região da 
Serra das Areias, na região sudoeste do município, que forneceu areia e 
saibro à indústria da construção da Capital do Estado e da Capital Federal. 
(CAMILO, 2014, p. 67). 

 

Em meados da década de 1960, já era possível identificar a aglomeração da Vila 

Brasília (Anexo I)  na Região Norte do Município, junto à divisa com a Capital, ―um 

princípio do que viria a se consolidar como conurbação, antes mesmo da existência 

do Município. Entre a aglomeração da Vila Brasília e o centro pioneiro, uma enorme 

área sem qualquer ocupação‖. (CAMILO, 2014, p. 55). Em 1980, dos 42.632 

habitantes do Município, 31.926 habitantes localizavam-se no distrito de Vila Brasília 

(CAMILO, 2014 p. 63). 

Ao longo das décadas após a emancipação do Município, vários loteamentos foram 

aprovados; conforme Assunção (2013), cerca de 140 nas décadas de 1970 e 1980. 

É adequado destacar aqui, os situados próximo à conurbação com a Região 

                                                 
34

 Moraes (1991) aponta que, na expansão no sentido sul de Goiânia, que também atingiu o futuro município de 

Aparecida de Goiânia, é clara a ação de dois agentes: o empreendedor imobiliário e o Estado (CAMILO, 2014,  

p. 55). 
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Sudoeste da Capital, que marcam até hoje o território intraurbano do Município, 

seguindo a Tabela 16. 

Tabela 16: Alguns Loteamentos aprovados próximos à Avenida Rio Verde 

Ano Aprovação do Loteamento 

1953 Vila Mariana e Jardim Nova Era 

1955 
Jardim Helvécia,  Bairro Ilda,  Cidade Satélite São Luiz,  Vila São 
Tomás,  Jardim Luz,  Vila Brasília,  Vila Real,  Vila São Joaquim 

1956 Jardim das Esmeraldas 

1957 Jardim Itapuã, Bairro Santo Antônio, Jardim Transbrasiliano 

1974 Setor dos Afonsos 

1994 Jardins Viena 

1999 Polo Empresarial 

 

De acordo com Pinto (2009), esses novos bairros parcelados no Distrito de 

Aparecida de Goiânia se concentravam na porção sul de Goiânia (Figura 18 e Anexo 

II), apresentando, assim, maior relação funcional entre o Distrito e a Capital. Porém, 

ambas as cidades apresentavam tecido descontínuo. 
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Figura 18: Décadas de Ocupação dos Loteamentos próximos à Avenida Rio Verde 
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Muitos fatores contribuíram para o desenvolvimento urbano da Região Norte 

aparecidense; um deles é a acessibilidade. Pinto (2006) afirma que ―a abertura da 

via T-63 impulsionou a mobilidade e o desenvolvimento da região, e a pavimentação 

das vias da faixa sul dinamizou a sua acessibilidade, contribuindo, assim, para a 

produção de uma localização otimizada na Capital‖. 

Nesta região, deve ser destacada, como dito anteriormente, a instalação do Buriti 

Shopping, inicialmente voltado ao atendimento das famílias classe C e D do 

Município; hoje completamente modificado em uso, ocupação e influência na 

população e no seu entorno, pode ser apontado como o principal centro econômico 

da região. Segundo Pinto (2006), pode ser considerado como uma subcentralidade 

do Município, com um notável deslocamento do centro comercial do núcleo pioneiro 

para essa região. 

A questão da fronteira entre os dois municípios  de Goiânia e Aparecida de Goiânia 

que se dá na Avenida Rio Verde, nos limites territoriais do Parque Amazônia e Setor 

dos Afonsos, foi palco do conflito conhecido por ―Terra do Nem‖ (ARIMATEIA, 2003), 

pois os limites descritos na Lei tornaram-se imprecisos35 ao fazer referência às 

antigas estradas para Bela Vista e Rio Verde. 

Contemplando o processo de formação e desenvolvimento de Aparecida de Goiânia, 

vale abordar o estudo de Pinto (2008), que classifica esse contexto36 em quatro 

fases espaço-temporais, conforme Tabela 17: 

                                                 
35

 Loteamentos foram aprovados nos dois municípios e alguns imóveis recolhiam IPTU nos dois municípios. A 

situação foi resolvida pela Lei Estadual nº 15.403, de 03 de outubro de 2005, baseada em relatório emitido pela 

comissão formada para esse fim. O relatório mostrava que parte do Parque Flamboyant, Setor dos Afonsos, 

Jardim Luz ,Vila São Tomaz, passariam a pertencer a Goiânia, e que parte da Vila Rosa, Jardim das Esmeraldas 

e a área do Centro Comercial Buriti Shopping [Parque Amazônia], da Vila São Tomaz e Jardim Luz, deveriam 

passar a integrar o território de Aparecida. Já os Setores Jardim Nova Era, Jardim Helvécia, Setor Garavelo parte 

A e C encontram-se totalmente no Município de Aparecida, sendo que os Setores Jardim Itaipu, Condomínio das 

Esmeraldas e Garavelo B pertencem, na totalidade, à Goiânia.(ARIMATEIA, 2003) 
36

 Com relação à reestruturação do espaço intra-urbano das cidades, Gottdiener (1993, p. 72) argumenta que ela 

é o resultado direto de “ações e de interesses especiais, que atuam através de uma articulação entre o Estado e o 

setor imobiliário e estão associados à reurbanização [...]”. Ou seja, o poder público age em favorecimento da 

ação da iniciativa privada em reconfigurar as funções da cidade, fragmentando os nichos de comando. Em 

Aparecida de Goiânia, mantém-se a lógica caótica de determinadas áreas da cidade, porém estas áreas 

encontram-se contrabalançadas pelos setores especializados e pelas centralidades comerciais. (PINTO, 2008). 
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Tabela 17: Fases Espaço-temporais de Aparecida de Goiânia 

Período Tema Características norteadoras 

De 1922 a 1935 
Origem do povoado no 
contexto rural goiano 

Origem religiosa; povoado rural; incorporação 
ao município de Goiânia (pouca proximidade 
com a capital) 

De 1935 a 1963 
Entrelaçamento 
descontínuo com a capital e 
emancipação política 

Consolidação do distrito de Aparecida; novos 
loteamentos descontínuos do núcleo original; 
incremento populacional e conurbação 
(dependência da capital) 

De 1963 a 1990 
Crescimento urbano e 
periferização 

Zona receptora de migração; intenso 
parcelamento do solo; desordenamento urbano 
e falta de infra-estrutura básica (estereótipo de 
"cidade dormitório") 

De 1990 até 
dias atuais 

Novas funcionalidades no 
espaço fragmentado 

Contenção ao parcelamento do solo; 
implantação descontínua de infraestrutura 
urbana; novas centralidades; relação com 
complementaridade e interdependência com 
Goiânia (periferia dinâmica) 

 
Fonte: PINTO, 2008 

 

Pela pesquisa apresentada e análises expressas, considera-se a quarta etapa de 

1990 a 2008 (data da pesquisa elaborada pelo autor); havendo na atualidade uma 

transformação da estrutura espacial do município, marcada pela formação de 

centralidades das regiões em área de conurbação (o que o autor chama de periferia 

dinâmica), se configurando com alto grau de importância para o município, como 

será mostrado ainda neste capítulo. 

A Figura 19 mostra os principais elementos espaciais levantados por Pinto (2008), 

fragmentados no espaço territorial do Município de Aparecida de Goiânia. O autor 

caracteriza os locais centrais diferenciando-os pelo uso do solo, considerando: 

i. O Centro da cidade como Centro Histórico; 

ii. Alguns subcentros (ou áreas comerciais) os bairros: Garavelo; Vila Brasilia, 

Setor dos Afonsos, Bairro Ilda e Jardim Nova Era; Cidade Livre; Veiga 

Jardim, Mansões Paraíso; 

iii. Áreas industriais: Polo Empresarial, Vila Brasília Acréscimo (lindeiro à 

BR153), DIMAG e DAIAG (distritos industriais e agro-industrial do município 

de Aparecida de Goiânia); 

iv. Condomínios horizontais fechados: Lindeiros à Av. Rio Verde. 
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Percebe-se nesse estudo que a formação dessas áreas centrais está, de alguma 

forma, vinculada à implantação de empreendimentos geradores de viagens (PGVs), 

como terminais de transporte coletivo, shopping center, industrias e comércios. 
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Figura 19: Elementos Espaciais Fragmentados – Aparecida de Goiânia - descritas por Pinto (2008) na 4ª 

fase de ocupação.  

Fonte: Pinto, 2008. 
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3.2  Planejamento Urbano da Região de Estudo 

3.2.1  Planos Diretores de Goiânia  

Goiânia, umas das cidades envolvidas na região de estudo (localizada em uma área 

em conurbação) teve, ao longo de seu processo de desenvolvimento, de acordo com 

Brito (2015), cinco planos diretores, tendo sido quatro deles oficializados que datam 

de: 1962, 1969, 1992 e 2007 (Lei Complementar nº 171 de 29 de maio de 2007). No 

Anexo III estão apresentadas as principais características dos Planos Diretores de 

Goiânia. 

Pires (2013) apresenta três linhas de norteamento dos projetos apresentados nos 

planos diretores da cidade de Goiânia:  

(...) a primeira denominada urbanística formal, que teve seu auge na 
primeira metade do século XX e que se estendeu até o início da década de 
1960, englobando os projetos de Attílio Corrêa Lima, Armando Augusto de 
Godói e Luis Saia, este último não oficializado. A segunda denominada 
urbanística burocrático-operacional, que teve seu auge, no mundo, no 
período de 1950 a 1970, e que, novamente, se estendeu até o início da 
década de 1990, marcando os planos de Jorge Wilheim e o da Engevix 
Engenharia S.A (Ribeiro, 2004). Finalmente, a terceira linha, trouxe o 
caráter participativo, isto é, o plano diretor participativo, que despontou 
como uma forte tendência de planejamento a partir da década de 1990 e 
que constitui o atual plano em vigência de 2007 (apud Brito 2015, p. 30).  

 
Destacando os principais aspectos do atual Plano Diretor, de 2007, vale dizer que 

ele foi uma tentativa de organização do espaço urbano, considerando, para isso, 

seis eixos estratégicos de política urbana: ordenamento territorial; sustentabilidade 

socioambiental; mobilidade, acessibilidade e transporte; desenvolvimento 

econômico; desenvolvimento sociocultural e, por último, gestão urbana.  

Para o primeiro eixo, ordenamento territorial, foi realizado um modelo espacial da 

área construída de Goiânia, subdividindo-a em seis áreas conferidas na Figura 20. 

Tal modelo extinguiu o zoneameto e hierarquizou o tecido urbano a partir da 

definição de corredores estruturais, cuja finalidade, de acordo com Brito (2015, p. 

32), é o de ―ligar as regiões periféricas da capital entre si e entre elas com o Centro‖. 
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Figura 20: Mapa do Plano Diretor (2007) do Uso do Solo - Goiânia, Go 
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Observa-se que nas diretrizes propostas para o ordenamento territorial de Goiânia, as áreas 

lindeiras à Avenida rio Verde, em destaque nessa pesquisa se encontram demarcadas como 

Áreas Adensáveis, descritas suas principais características em uso do solo na Tabela 18. 

 
Tabela 18: Divisão das Áreas do Território do Município de Goiânia (Política de Ordenamento do Território) 

Plano Diretor 2007 

Áreas  
Adensáveis 

Áreas incentivadas às maiores densidades habitacionais e de atividades 
econômicas, sustentadas pela rede viária e de transporte;  

Áreas de 
Adensamento 
Básico 

Áreas de baixa densidade, para as quais será admitida a duplicação dos 
atuais padrões de densidade, visando a correlação das funções urbanas em 
menores distâncias e a otimização dos benefícios sociais instalados, estando 
sujeita ao controle de densidade;  

Áreas de 
Desaceleração de 
Densidade 

Áreas para as quais serão dirigidas ações de controle e redução do atual 
processo de densificação urbana. Integram essa unidade territorial os 
setores: Alto da Glória, Vila São João, Jardim Bela Vista, Jardim Goiás e 
Setor Bueno;  

Área Especial de 
Interesse Social 

Áreas que objetivam a promoção prioritária da moradia destinada à 
população de baixa renda; 

 Áreas de Uso 
Sustentável 

Áreas contíguas às APP’s (Áreas de Preservação Permanente), com 
restrição de uso e ocupação;  

Áreas de 
Restrição 
Aeroportuárias 

Áreas próximas ao aeroporto de Goiânia.  

 

Fonte: Prefeitura de Goiânia, 2007. 

 
Brito (2015) comenta que: 

Acreditava-se, assim, que os eixos de transporte seriam priorizados e 
funcionariam como novos vetores do crescimento, com uma mescla de 
habitações e comércio de uso misto, o que viabilizaria a cidade para o 
futuro. Aliada a esta estratégia, somou-se a utilização dos parques da 
cidade, como tática de marketing urbano (BRITO, 2015, p. 32). 

 

Os principais corredores preferenciais (eixos de transporte coletivo, que seriam 

vetores do crescimento, com um mix de usos) previstos e aprovados são os: da 

Avenida Universitária; da Av. T-7; da Av. T-9; da Av.T-63; da Av.85; da Av.24 de 

Outubro e da Av. Independência, cujas atuais situações foram mapeadas (Anexo IV) 

por Brito (2015) assim: 
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(...) a situação é: um encontra-se em funcionamento, na região Leste da 
cidade (Avenida Universitária); outro está parcialmente implantado, na 
região Sul (Avenida T-63) e ainda estão previstos projetos para mais 05 
corredores (Avenidas T-7, T-9, 85, 24 de Outubro e Independência) serem 
implantados em 2014 e 2015, devendo ser financiados com recursos do 
Governo Federal Brasileiro (Kneib, 2014, apud BRITO, 2015, p. 32). 

 

Segundo o artigo 15 da referida legislação, a política de mobilidade, acessibilidade e 

transporte do Municipio tem por objetivo: a) garantir o acesso amplo e democrático, 

reduzindo a segregação espacial; b) garantir o desenvolvimento urbano, através de 

diretrizes que visam estimular os meios não motorizados de transporte e c) garantir a 

prioridade da rede de transporte coletivo (com os corredores acima citados), bem 

como a articulação de diferentes modelos de transporte (veículos articulados, bi-

articulados, veículos leves sobre trilhos). 

Contemporaneamente, pesquisadores como Kneib (2014) apontam a falta de 

restrição sobre a circulação de veículos automotores particulares, além da falta de 

qualidade do atual modelo de transporte coletivo e da efetivação das propostas 

realizadas no último Plano Diretor. 

Observando o Plano Diretor 2007, a região em estudo, localizada no Parque 

Amazonia, encontra-se nas denominadas Áreas Adensáveis, cuja intenção é o 

avolumamento, tanto voltado para usos habitacionais como comerciais, devido à 

estrutura viária da Avenida Rio Verde. Destaca-se no local o projeto do BRT Norte 

Sul, destinado a passar pela Av. Rio Verde, em direção ao Terminal Cruzeiro, 

existente na região. 

 

3.2.2 Plano Diretor de Aparecida de Goiânia 

Neste trabalho é importante citar que o planejamento urbano de Aparecida de 

Goiânia, inicialmente, seguiu o caminho da legalização, descrito anteriormente por 

Maricato (2003). Com as características que o Município já possuía na história do 

seu processo de urbanização, o objetivo era o de regulamentar a situação, 

buscando a diminuição dos vazios que marcavam o espaço da Cidade, que se 

desenvolveu, segundo Camilo (2014), de forma fragmentada e desarticulada, com 
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um grande descompasso entre o contingente populacional e o quantitativo de 

terrenos.  

Realizado em 2014 para revisão do Plano Diretor de 2002, em um primeiro 

momento, o diagnóstico do Município de Aparecida de Goiânia a incluiu no 

perímetro de Goiânia37, cidade planejada e inaugurada em 1937.  

O crescimento populacional e urbano de Aparecida de Goiânia38 é marcado por 

parcelamentos particulares e por uma migração representativa, em que grandes 

contingentes populacionais das classes operárias, de pouca ou nenhuma renda, 

foram transferidos para o Município. Isso aconteceu entre os anos 70 e 80, por 

incentivo de seis assentamentos que, mesmo promovidos pelo Poder Público, 

ocorreram sem qualquer tipo de planejamento (CAMILO, 2014).  

Mesmo com um crescimento expressivo a desproporção entre a população e os 

loteamentos aprovados durante o processo de expansão urbana do Município 

demonstra o evidente ―caráter especulativo dos empreendimentos, que acabaram 

por gerar um excedente de lotes e glebas desocupados e beneficiados com o 

bônus da valorização imobiliária.‖ (AMBIENS, 2014, p. 21). 

De acordo com o atual diagnóstico, apresentado na Tabela 18, o número de lotes 

vagos era: em 1999, de 233.536 unidades e, em 2010, entre 50.182 e 70.616 

unidades. ―Cabe destacar que há cerca de 40% de lotes vazios na área urbana, 

ainda que uma parte resulte de parcelamentos de faixas lindeiras aos cursos d'água 

(Prefeitura Municipal, 2013). Assim, um dos principais objetivos do PDP 2002, isto 

é, evitar as distorções do crescimento urbano, continua pertinente‖ (AMBIENS, 

2014, p. 53). 

                                                 
37

 Em 1947 foi transformada em cidade-satélite e em 1958 em distrito, através da Lei Estadual nº 574 e da Lei 

Municipal nº 1.406, respectivamente. A emancipação se deu em 1963, através da Lei nº 4.427 (PLHIS, 2011). 

Porém, independente da situação de seu limite político em relação à capital, o crescimento e a resultante 

configuração territorial de Aparecida foram, em grande parte, consequências do desenvolvimento e da política 

urbana estabelecidos para Goiânia (AMBIENS,  2014, p. 18) 
38

 O processo de ocupação de Aparecida se traduz, então, como o processo de periferização da própria Capital, 

através de significativas relocações e da busca pela “casa própria” em uma região de valor acessível e, ainda 

assim, com uma distância “manejável” em relação ao polo principal, no qual se concentravam os empregos e a 

maior parte das atividades não habitacionais. (CAMILO, 2014, apud AMBIENS, 2014, p. 20) 

 



129 

 

Vale destacar, ainda que o atual diagnóstico afirma que a maior parte dos 455.657 

habitantes computados pelo Censo 2010 (IBGE) vive na área urbana. A alta taxa de 

urbanização, 99,90%, acompanha a tendência do Estado, cuja taxa é de 90,30%. A 

densidade demográfica é de 1.580,25 hab./km², calculada sobre uma população, 

até então somente projetada, de 500.619 habitantes para o ano de 2013 

(AMBIENS, 2014, p. 23). 

Tabela 19: Porcentagem de Vazios e Lotes Vagos 

ÁREA Km² % 

Área do Município 291,13 100% 

Perímetro urbano 194,16 67% 

Área Rural 96,97 33% 

Glebas Área Rural 60,59 21% 

Glebas Áreas Urbanas 27,93 10% 

Lote Serra das Areias 2,36 1% 

Total de Lotes Vazios 48,61 17% 

Total de Lotes Ocupados 64 22% 

 
Fonte: SEPLAN, 2013. 

 
Aparecida de Goiânia teve seu primeiro estudo urbanístico registrado em forma de 

lei, em 2002, com a elaboração do Plano Diretor: Lei Municipal n° 2.246, de 30 de 

Janeiro de 2002. No Plano Diretor de Aparecida, recentemente revisado (2014 / 

2015), são observadas três significativas divisões territoriais do Município, 

detalhadas adiante: a) Centralidades e Regiões Administrativas; b) Política de 

Ordenamento para o Crescimento e Desenvolvimento Estratégico (POCDE) do 

Município de Aparecida de Goiânia e c) Zoneamento. 

Passados mais de 10 anos da aprovação do Plano Diretor, o Município 
conseguiu frear o parcelamento do solo e presenciou o desenvolvimento 
do mercado imobiliário formal, induzido pelo crescimento da população e 
da oferta de empregos, aliados aos programas federais de habitação e 
redistribuição de renda. (AMBIENS, 2014, p. 22). 

 

Sobre centralidades e regiões administrativas é preciso dizer que uma das formas 

de ordenamento territorial de Aparecida de Goiânia, propostas pelo Plano Diretor 

(2002), foi a subdivisão do município em ―Regiões Administrativas‖, RAs. Elas 

formam sete áreas com características comuns, objetivando facilitar a orientação 
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das políticas públicas. Segundo Camilo (2014), isso é um reconhecimento das 

diferentes centralidades, permitindo a compreensão da articulação entre as sete 

regiões, assim como sua influência no Município e na Metrópole. Pode-se dizer que 

o crescimento demográfico, somado às características territoriais, fomentou a 

formação dessas centralidades – de diferentes características e densidades – sobre 

o território Municipal. De acordo com o diagnóstico, foram denominadas 

―centralidades‖ de Aparecida de Goiânia: 

(...) os espaços sobre os quais há presença e certa diversidade de 
atividades econômicas e comunitárias, cujo desenvolvimento se deu de 
forma espontânea. As centralidades são evidências e consequências da 
formação territorial e estão presentes: i) ao longo de eixos viários da área 
conurbada com Goiânia; ii) ao longo de vias que conectam loteamentos 
originalmente implantados de forma segregada; iii) em vias locais de 
bairros caracterizados por alto grau de segregação (AMBIENS, 2014, p. 
24). 

 

As regiões administrativas (RAs) destacadas são: Santa Luzia, Vila Brasília e 

Garavelo, estas são constituintes da área conurbada; Centro, Cidade Livre, 

Tiradentes e Papilon. A Figura 21 confirma que a região estudada, a Avenida Rio 

Verde, compõe o conjunto mapeado na Centralidade Vila Brasília. 

 

Figura 21: Regiões Administrativas de Aparecida de Goiânia – Plano Diretor 2002.  

Fonte: Prefeitura Municipal de Aparecida, 2002 
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Uma informação relevante, voltada à análise da influência dessas centralidades no 

Município, é a de que apenas a RA Vila Brasília, onde se encontra a região 

estudada (entorno do empreendimento Buriti Shopping, na Avenida Rio Verde) já 

possuía dois terminais de transporte coletivo: o terminal Vila Brasília, de 1987 e o 

Terminal Cruzeiro, de 1988. As demais RAs possuíam, em 2002, apenas a 

proposta para implantação de novos terminais de transporte coletivo, visando a 

melhoria do atendimento da população, sendo: Terminal Garavelo e Maranata, na 

RA Garavelo; Terminal Tiradentes, na RA Tiradentes; Terminal Monte Cristo, na RA 

Cidade Livre; Terminal Veiga Jardim,  na RA Papillon e Terminal Araguaia, na RA 

Centro. 

Segundo o diagnóstico, a presença de terminais de transporte (Cruzeiro e Vila 

Brasília) permitiu o acesso dos moradores da Capital às facilidades da porção Norte 

de Aparecida, justificando, parcialmente, o desenvolvimento da região (AMBIENS, 

2014). 

Um dos instrumentos designados para o ordenamento territorial foi o POCDE39, 

Política de Ordenamento para o Crescimento e Desenvolvimento Estratégico do 

Município de Aparecida de Goiânia, onde foram determinadas as seguintes áreas: 

AIO – Área Imprópria para Ocupação; ANIP – Área Não Prioritária para 

Investimentos Públicos; APO – Área Prioritária para Ocupação; APIP – Áreas 

Prioritárias para Investimentos Públicos; ADE – Área para o Desenvolvimento 

Estratégico; ACA – Área para o Crescimento Acompanhado (Figura 21). 

                                                 
39

 Nota-se que a denominação da POCDE é coerente com a disseminação e incorporação, durante a década de 

90, do chamado “planejamento estratégico” que, segundo o autor Carlos B. Vainer, é um modelo inspirado no 

planejamento empresarial e na ideia de semelhança entre cidades e empresas: há um “rebatimento, para a 

cidade, do modelo de extroversão econômica para o mercado constituído pela demanda de localizações”. Se há 

uma demanda por localizações, há um ambiente de concorrência territorial (AMBIENS, 2014, p. 55). 

Talvez a maior tradução dos preceitos do planejamento estratégico do PDP 2002 – concomitantemente à 

POCDE e à Lei de Zoneamento - tenha sido o reconhecimento das “vantagens locacionais” de Aparecida em 

relação ao trânsito de pessoas, bens e mercadorias, o que delineou o perfil de “polo industrial” que o município 

assumiu na última década, viabilizado por investimentos públicos e solidificação da imagem de “terra de 

oportunidades” (AMBIENS, 2014, p. 56). 
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Figura 22: POCDE do Município de Aparecida de Goiânia – Plano Diretor 2002 

Fonte: Prefeitura Municipal de Aparecida, 2002. 

 

Desse modo, a região da Av. Rio Verde, localizada na RA Vila Brasília, se 

apresenta no POCDE (Figura 21) como APO – Área Prioritária para Ocupação.  É 

considerada como “áreas do Centro e das regiões conurbadas, com razoável 

atendimento de infraestrutura sobreposto a uma quantidade considerável de lotes, 

passíveis de ocupação, sobre as quais devem incidir índices urbanísticos altos, 

para o estímulo à densificação‖ (AMBIENS, 2014, p. 56). Segundo Camilo (2014),  

hoje essa é uma das regiões mais adensadas e verticalizadas do Município.  

Quanto ao zoneamento, uso e ocupação do solo, vale recuperar Santos (2004) 

quando ela afirma que zonear é definir a compartimentação de uma região em 

porções territoriais, que se apresentam em áreas homogêneas, ou seja, uma zona 

(ou unidade de zoneamento) delimitada no espaço, com estrutura e funcionamento 

uniforme. Cada unidade possui alto grau de associação dentre si, com variáveis 

solidamente ligadas, mas significativa diferença ente ela e os outros 

compartimentos. 
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É possível dizer que o uso e a ocupação do solo abordam as diferentes formas de 

apropriação do espaço urbano e as normativas que regem essa interação. O 

zoneamento é, portanto, um instrumento constituído na divisão do território em 

diferentes áreas, onde incidem esses critérios e normativas de uso e ocupação por 

parte das edificações (AMBIENS, 2014).  

Um dos principais objetivos deste instrumento é a minimização dos conflitos entre 

atividades, sendo que, para tanto, podem ser aplicados diferentes mecanismos de 

zoneamento: limitações por zonas, quando as atividades são classificadas por 

natureza; regulação paramétrica, que trata de permissão ou proibição da 

implantação de uma atividade, em função de um parâmetro de incomodidade; 

limitações por sistema viário, quando permite a instalação de uma atividade, de 

acordo com a capacidade de suporte da via em que se solicita sua implantação 

(AMBIENS, 2014).  

É correto observar que, de acordo com a Figura 23, o zoneamento40 descrito pelo 

Plano Diretor do Município não retrata o zoneamento moderno, que divide a cidade 

funcionalmente. Entretanto, procura atender às características dos usos 

predominantes já existentes, fixando um padrão de ocupação para as áreas não 

ocupadas e determinando diferentes usos, de acordo com a capacidade de suporte 

da via. Algumas zonas estão funcionalmente segregadas, como a Industrial. 

Na região pesquisada ocorre o predomínio dos usos: Residencial de Alta densidade; 

Residencial de Média densidade e Mista de Média Densidade, conforme 

características apresentadas no levantamento indicado neste trabalho (Tabela 20). 

                                                 
40

 A Lei de Zoneamento de Aparecida disciplina a distribuição das habitações, dos comércios, dos 

estabelecimentos de prestação de serviços, das indústrias e dos equipamentos comunitários, denominados, na 

Lei, “equipamentos de atendimento público”. Para cada zona estabelecida, há uma relação de usos 

“conformes”, ou seja, aqueles permitidos e desejáveis para a configuração espacial, assim como os usos 

“admissíveis”, cuja natureza por apresentar algum conflito com as características da zona, devem, portanto, ser 

objeto de análise individualizada pelo órgão público. (AMBIENS, 2014, p. 56). 
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Tabela 20: Zonas E Índices Urbanísticos 

ZONEAMENTO 

Á
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ZRBD Zona Residencial de Baixa Densidade 360 1 50 30 

ZRMD Zona Residencial de Média Densidade 360 2 50 30 

ZRAD Zona Residencial de Alta Densidade 360 4 70 30 

ZMBD Zona Mista de Baixa Densidade 360 1,5 70 30 

ZMMD Zona Mista de Média Densidade 360 2 70 30 

ZAE 1 Zona de Atividade Econômica 1 1000 2 70 30 

ZAE 2 Zona de Atividade Econômica 2 500 3 70 30 

ZI Zona Industrial 1000 1,5 70 30 

ZIR Zona de Influência da Rodovia e Anel Viário 720 2 70 30 

ZPA 1 Zona de Proteção Ambiental 1  -  - 0 100 

ZPA 2 Zona de Proteção Ambiental 2  -   - 10 90 

ZPA 3 Zona de Proteção Ambiental 3 360 0,7 35 40 

ZPA 4 Zona de Proteção Ambiental 4  - 0,1 50 m² 50 

ZDR Zona de Desenvolvimento Rural 2000  -  -  - 

Fonte: PDP, 2002. Adaptado por: Ambiens, 2014. 

 
Figura 23: Zoneamento de Aparecida de Goiânia – Plano Diretor 2002. 

Fonte: Prefeitura Municipal de Aparecida, 2002. 
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Vale ressaltar que o Plano Diretor de Aparecida de Goiânia foi revisado durante a 

elaboração dessa pesquisa, não havendo dados do mesmo nesta pesquisa, por não 

se encontrar concluído, de tal forma que pudesse ser descrito. Ainda ciente do fato, 

há que ser assegurado que não houve influencia no resultado de análise da região 

pesquisada (abordada no Capítulo IV), tendo em vista que o recorte se dá sobre o 

período anterior ao da implantação do Buriti Shopping, 1996, e a situação atual, 

considerada como 2014. 

 

3.3 Centralidades 

 

3.3.1 Centralidades em Goiânia - Análise do Procedimento Metodológico Aplicado 

por Kneib (2014) 

A partir da metodologia proposta por Kneib (2008), através da utilização do método 

dos especialistas, Kneib (2014) apresenta a identificação das centralidades do 

Município de Goiânia, utilizados nessa pesquisa para complementação da região 

estudada em Aparecida de Goiânia, em conurbação com a Capital. 

A metodologia, que foi descrita no Capítulo II - Ferramental Teórico, Conceitual e 

Metodológico – nesta investigação aplicada para a identificação das centralidades 

do Município de Aparecida de Goiânia, é aplicada neste Capítulo III, para que se 

caracterize a região definida para estudo. Destaca-se que foram utilizados os 

mesmos critérios de avaliação e identificação usados por Kneib, quando da 

pesquisa sobre o Município de Goiânia. 

Para a Capital, Goiânia, foram identificadas 10 centralidades, conforme Figura 24, 

com diferentes graus de importância na Cidade, assim nomeadas: A– Setor Central 

(Centro histórico); B – Setor Leste Universitário / Terminal Praça da Bíblia; C – 

Setor Campinas / Terminal do Dergo; D – Setor Bueno (Parque Vaca Brava) / Setor 

Marista; E – Parque Amazônia / Buriti Shopping / Terminal Cruzeiro; F – Setor 

Bela Vista (Parque Areião); G – Shopping Flamboyant (Jardim Goiás); H – Jardim 

Goiás (Parque Flamboyant); I – Aeroporto Santa Genoveva e J – Campus UFG 

(Retiro do Bosque). 
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Figura 24: Identificação das Centralidades de Goiânia pelo Método dos Especialistas. 

Fonte: KENIB, 2014 
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A região de estudo, compreendida em uma área de conurbação, está localizada no 

Parque Amazônia (em Goiânia), identificada no mapa pela letra E, e descrita por 

Kneib como uma centralidade cujo grau de importância, para a Capital, está entre 3 

e 4,9, em uma escala de 1 a 7. Ela perde em importância apenas para as 

centralidades A, B e C, constituídas por bairros mais antigos e consolidados  

(Centro, Setor Universitário e Campinas), e se iguala em importância com setores 

nobres de Goiânia, como o Bueno, o Bela Vista e o Jardim Goiás. 

 

3.3.2 Centralidades em Aparecida de Goiânia – Aplicação do Método dos 

Especialistas 

 

A partir da aplicação da metodologia descrita no Capítulo II, é possível reconhecer 

as centralidades do Município de Aparecida de Goiânia, referidas, nessa pesquisa 

para melhor identificação da região estudada, Avenida Rio Verde de Aparecida de 

Goiânia, que se situa em área de conurbação com a Capital do Estado de Goiás. 

Com relação à cidade de Aparecida de Goiânia, foram identificadas 10 

centralidades, conforme Figura 22, com diferentes graus de importância e assim 

nomeadas: A – Centro (Centro Histórico); B- Av. Independência, próximo à 

construção do novo Shopping; C - Av Independência, Cidade Livre; D - Jd. 

Tiradentes; E - Setor Garavelo; F - Bairro Ilda, Vila Mariana proximidades Cidade 

Empresarial e condomínios fechados Jardins Mônaco e Jardins Viena; G - Buriti 

Shopping e entorno; H - Vila Brasília / Av. Tapajós; I - Vila Santa Luzia e Setor 

Bela Vista.  

A identificação dos subcentros se tornou de grande importância para esse trabalho, 

em específico, para que se possa (ou não) caracterizar uma centralidade, a Av. Rio 

Verde de Aparecida de Goiânia - região de conurbação que se dá com Goiânia - 

com grande importância para as duas Cidades.  

 

Para que isso seja afirmado, é imprescindível a hierarquização desses subcentros 

urbanos, quanto ao grau de influência e importância na cidade de Aparecida de 

Goiânia. Como diz Kneib (2015, p. 62), ―o objetivo da aplicação do procedimento é o 
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da identificação dos subcentros, a partir da percepção de especialistas, 

possibilitando a localização espacial das áreas e identificação visual dos resultados.‖  

As etapas de aplicação do procedimento metodológico estão descritas na Tabela 21, 

abaixo, e especificadas em seguida. 

Tabela 21: Resumo da Metodologia Aplicada 

Fase Etapas Metodologia Objetivos 

F
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Estabelecer critérios 
para a escolha dos 
especialistas. 

Definição de quantidade 
de participantes; 

Seleção de 
especialistas com 
perfis adequados 
à execução  da 
pesquisa. 

Critério: conhecimento e 
domínio, prático ou 
teórico do município; 

Contato e 
agendamento. 

Ser servidor municipal e 
estar ligado às 
atividades que 
proporcionem 
conhecimento da 
macrozona urbana do 
município; 

Preparação para 
Primeira Rodada. 

F
a
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A
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e
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e
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C
o
n
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Elaboração de 
Conceitos que 
envolvem a pesquisa 

Identificação do objetivo; Uniformizar, 
entre os 
especialistas, as 
definições e 
características 
trabalhadas no 
tema subcentros. 

Conceito e 
características de 
subcentros; 

Tipologia das áreas 
centrais; 

R
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Produção individual 
por cada especialista 
de um mapa com a 
identificação das 
centralidades do 
município 

Aplicação de 
questionário; 

Identificação dos 
subcentros. Definição metodológica 

para identificação dos 
subcentros; 

Atribuição de escala de 
pontos para 
diferenciação do grau de 
importância do 
subcentro (método 
Delphi) na cidade; 

Mensuração do 
grau de 
importância de 
cada subcentro 
em relação aos 
demais. 

Geração de mapa - 
Produto da primeira 
rodada 

Lançamento dos dados 
no programa SIG; 

Mapa produto da 
mediana das 
informações 
mapeadas pelos 
especialistas. 

Fase  3  
Demais 
rodadas 

Consenso entre 
Especialistas 

Aplicação de 
questionário; 

Mapa produto do 
consenso entre 
Especialistas. 
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Para esta investigação, ora apresentada como dissertação, a primeira etapa de 

aplicação do procedimento metodológico para definição e identificação de 

subcentros acontece com a escolha dos especialistas, de acordo com a orientação 

de Kneib (2015, p.53). Alguns critérios foram adotados: participação entre 10 e 12 

especialistas que têm necessário conhecimento e domínio do espaço urbano do 

Município e que sejam ou tenham sido servidores municipais em áreas que 

proporcionam conhecimento da macrozona urbana. Vale ressaltar que, como 

escolha metodológica, os especialistas não deveriam ter contato entre si, durante a 

manipulação das informações. 

Após a seleção e contato com os especialistas, a primeira rodada, de identificação 

dos subcentros por cada especialista, apresenta como partida a exposição de alguns 

conceitos de centralidades, subcentros e características a eles ofertada e já 

abordada no referencial teórico desta pesquisa. O objetivo é o de que os 

especialistas pudessem ter clareza e uniformidade de conceitos, para a manipulação 

das informações desejadas. 

No Anexo V estão apresentados os questionários utilizados para a aplicação do 

Método dos Especialistas, para identificação dos subcentros do Município de 

Aparecida de Goiânia, bem como os mapas apresentados pelos especialistas na 

primeira rodada.  

A geração do Mapa Produto da Primeira Rodada conta com a ferramenta SIG, 

sendo lançados os dados de cada especialista, com uma síntese das principais 

considerações do grupo de especialistas (subcentros identificados), em escala de 

setor censitário, e finalizado com tratamento estatístico (mediana); incluindo os 

respectivos graus de importância de cada subcentro, de acordo com a metodologia 

descrita por Kneib (2014). O mapa da primeira rodada se encontra apresentado no 

Anexo VI. 

A segunda rodada compõe-se do consenso entre o mapa produzido na primeira 

rodada, somado à aplicação de outro questionário e geração de um segundo mapa, 

produto dessa etapa. Trata-se de um novo questionário referente a cada 

centralidade mapeada que, entregue a cada especialista, estampa as seguintes 

indagações: se o local é uma centralidade e se sua dimensão e seu grau de 
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importância estão coerentes com a realidade. Tal questionário está apresentado no 

Anexo VII dessa dissertação. Ainda, cada especialista acrescenta a existência de 

novas áreas, não identificadas no mapa produto da primeira rodada, cumprindo o 

previsto no Método dos Especialistas:  

―Começa com o envio de um segundo questionário, acompanhado do mapa 
produto da primeira rodada, síntese das considerações e com os devidos 
tratamentos estatísticos, visando subsidiar as reavaliações do grupo de 
especialistas‖. (KNEIB, 2008, p. 120). 

 
Os resultados da sobreposição e mediana dos dados dos dez novos mapas 

apresentados pelos especialistas, feitos com base em questionários aplicados, estão 

explicitados no Mapa Produto da segunda e rodada, Anexo VII. Vale ressaltar que 

não há diferença do Mapa Produto da Primeira Rodada. Está finalizado o processo 

pertinente a essa etapa, pela porcentagem de 75,75% de concordância nas 

questões apresentadas no segundo questionário aplicado (Figura 25). 

As discordâncias dos especialistas não alteram o resultado, quando obtida a 

mediana dos dados lançados no programa SIG. Na avaliação do Mapa Produto da 

Primeira Rodada, apenas 3,03% das centralidades estão desaprovadas com relação 

ao quesito dimensão ou grau de influência no município; 11,11% das regiões 

marcadas alcançam posição negativa, como não sendo uma centralidade e, dentre 

os especialistas, cinco deles sugerem locais que não são identificados no referido 

mapa. 
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Figura 25: Identificação das Centralidades de Aparecida de Goiânia pelo Método dos Especialistas. 
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Após o lançamento das informações levantadas para o programa SIG e a realização 

de mediana dos resultados, foram identificadas nove (09) áreas (representadas nas 

imagens das Figuras 26, 27 e 28 e ilustradas, com fotos do arquivo pessoal da 

autora), denominadas como centralidades (centros ou subcentros de bairros), com 

diferentes graus de importância, diferenciadas pelas cores da legenda. São as 

áreas:  

A – corresponde ao Centro;  

B - corresponde à Av. Independência, próximo à construção do Shopping;  

C - corresponde à Av Independência, Cidade Livre;  

D - corresponde ao Jardim Tiradentes;  

E - corresponde ao Setor Garavelo, Jd. Tropical;  

F - corresponde ao Bairro Ilda e Cidade Vera Cruz, proximidades Cidade 

Empresarial e Jardins Mônaco;  

G - corresponde ao Buriti Shopping, Terminal Cruzeiro e entorno;  

H - Corresponde à Vila Brasília, Av. Tapajós, Av. Rudá e terminal Vila Brasília; 

I - Corresponde à Sítio Santa Luzia e Jardim Bela Vista. 
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Figura 26: Identificação por Fotos das Centralidades A, B, C, D 
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Figura 27: Identificação por Fotos das Centralidades E, H 
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Figura 28: Identificação por Fotos das Centralidades F, G, I 
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Pode ser observado no mapa onde estão espacializados os centros e subcentros do 

município, que quase todos estão inseridos em uma das RAs estabelecidas como 

centralidades pelo plano diretor, sendo: 

i. RA Santa Luzia: Subcentro I 

ii. RA Vila Brasília: Subcentro H, Centro G, Subcentro F; 

iii. RA Garavelo: Centro E; 

iv. RA Tiradentes: Subcentro D; 

v. RA Cidade Livre: Subcentro C; 

vi. RA Papilon: região não acordada por todos os especialistas como 

centralidade; 

vii. RA Centro: Centro A; 

Pela hierarquia estabelecida pelos especialistas, o município apresenta três 

importantes Centros (Centro histórico – A; Garavelo – E; Av Rio Verde / Buriti 

Shopping - G), além de importantes subcentros com grande abrangência territorial, 

como os subcentros da Cidade Livre - C e da Vila Brasilia - H; e subcentros de 

bairros, em desenvolvimento (Av. Independência - B, Jardim Tiradentes - D, Bairro 

Ilda - F, Santa Luzia - I). 

Vale ressaltar, que a Av. Rio Verde apresenta pela pesquisa três importantes pontos 

de centralidades, com tendência a uma formação linear ao longo da avenida nos 

próximos anos; bem como a consolidação da centralidade da Av. Independência 

com o término da construção de um Shopping Center; e a consolidação de novos 

subcentros de bairros (já apontados por alguns dos especialistas), como a região do 

Papilon, o Expansul e região (parte limitada pela BR 153, cujo projeto do plano 

diretor 2015 é a construção do Terminal Expansul) e ainda o polo educacional que 

tem se formado pelas universidades que tem se instalado na Vila Oliveira (região 

entre o Papilon e a Av. Independência). 

Percebe-se nesse estudo que a formação dessas áreas centrais está, de alguma 

forma, vinculada à implantação de empreendimentos geradores de viagens (PVGs), 

como terminais de transporte coletivo, shopping centers, industrias e comércios. 

De acordo com Kneib et al (2012, p. 688): 
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A implantação de um PGV deve ser avaliada de modo a contribuir – junto 
com outras variáveis estabelecidas em planos diretores municipais ou de 
transporte e mobilidade, leis de zoneamento, ou mesmo pela própria 
dinâmica imobiliária – fomentar centralidades desejadas, pensando-se em 
nível estratégico, em novos subcentros que contribuirão para potencializar o 
processo de descentralização e organização territorial, compatíveis com a 
infraestrutura existente ou a se implementada. 

 

Dito isso, é importante enfatizar a necessidade de o planejamento urbano ser um 

processo contínuo e permanente das cidades e de realmente ser usado como 

instrumento destinado a prever e resolver conflitos que afetam a cidade e de 

distribuição equitativa de benefícios à sociedade.  

Ressalta-se que a opinião da pesquisadora desse estudo se encontra representada 

no Anexo VIII em relação à identificação das centralidades de Aparecida de Goiânia. 

 

3.4 Centralidades em Área de Conurbação 

Diferentemente de outras centralidades em área de conurbação - como a do Setor 

Garavelo, cuja centralidade se encontra apenas no espaço territorial do Município de 

Aparecida de Goiânia, com previsão de uma possível mudança, devido à futura 

consolidação da região de implantação do Portal Sul Shopping e do Condomínio 

fechado Jardins Lisboa - é importante observar que a área de estudo se apresenta 

como centralidade, na pesquisa realizada por Kneib (2014) para o Município de 

Goiânia, e também aqui, nesta pesquisa realizada para o Município de Aparecida de 

Goiânia. 

Para a análise da região pesquisada, foi conveniente fazer a junção dos mapas 

produto das centralidades dos dois municípios, Goiânia e Aparecida. Resulta dessa 

ação a centralidade de estudo, a partir de agora denominada como Centralidade da 

Avenida Rio Verde, conforme Figura 29. Esta centralidade se constitui por uma parte 

do Parque Amazônia, de Goiânia, e por bairros lindeiros à Av. Rio Verde, de 

Aparecida de Goiânia, tais como: o Setor dos Afonsos, a Vila São Tomaz, o Jardim 

Nova Era, o Jardim Luz, e especialmente pela área do empreendimento Buriti 

Shopping, principal agente fomentador dessa centralidade. 
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Figura 29: Centralidades em Região de Conurbação. 
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Fonte: Kneib (2014) adaptado pela autora. 

Pelo resultado especializado, percebe-se que a centralidade situada na porção do 

município de Goiânia possui grau de importância intermediário, considerando que a 

capital possui grandes centros consolidados, que são referência em toda a cidade.  

Na porção territorial de Aparecida de Goiânia, observa-se a centralidade com 

diferentes graus de importância, e em alguns locais, como na área do 

empreendimento Buriti Shopping, a centralidade possui o maior grau de importância 

e influencia para a cidade. 

Esse fator pode ser destacado, por não se ter outro shopping do mesmo porte no 

município, além do fator localização do empreendimento: próximo a Goiânia, à 

terminais de transporte coletivo, e em uma avenida com características comerciais e 

estruturais importantes, como explanado anteriormente. 

Como demonstrado pela pesquisa, a Av. Rio Verde apresenta importantes pontos de 

centralidades ao longo de sua extensão, com tendência a uma formação linear, 

lindeira ao eixo viário, nos próximos anos. Esse fato pode ser acelerado com 

projetos de modificação dos corredores de transporte público coletivo planejados 

para Goiânia (eixo Norte Sul), com finalização no terminal que se localiza na 

Avenida Rio Verde, próximo ao shopping center. 

 

 

 

 

 

 

 



150 

 

CAPÍTULO IV 

A INFLUÊNCIA DO POLO GERADOR DE VIAGENS BURITI 

SHOPPING NA FORMAÇÃO DA CENTRALIDADE DA AVENIDA RIO 

VERDE: dados e análise 

 

4 APROFUNDANDO AS ANÁLISES 

Está caracterizada neste Capítulo IV a região da Av. Rio Verde, por meio da 

descrição das alterações no uso e ocupação do solo, bem como pelos impactos 

causados na acessibilidade à região, provocados pela implantação do polo gerador 

de viagens- PGV Buriti Shopping.  Busca-se a comprovação de que  a implantação 

de um polo gerador de viagens atribuiu características de centralidade à sua área de 

influência.  

O estudo aqui apresentado (tabela 22) se baseia na análise da ocupação do solo, 

apresentando mapas correspondentes a 1992, 2006 e 2014, com raio de 500 m do 

Buriti Shopping. Para complementar a investigação, este estudo avalia a situação 

atual em dois panoramas: a) o das atividades desenvolvidas no local, ou seja, 

relativo à caracterização do uso do solo atual, num raio ampliado, de 1000m e b) o 

da acessibilidade, a partir da situação das vias do entorno, relacionado ao aspecto 

fluidez e nível de serviço, bem como ao transporte coletivo; melhor dizendo, ao 

terminal de ônibus.  
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Tabela 22: Apresentação da Metodologia de Análise 

Etapa Metodologia Ferramenta Objetivos 
A

n
á

lis
e
 d

o
 I

m
p

a
c
to

 d
a
 I
m

p
la

n
ta

ç
ã

o
 d

o
 

P
G

V
 -

 S
h
o

p
p

in
g
 C

e
n
te

r 

E
ta

p
a
 1

 Exploração espacial  da 
ocupação da Região. 
Definição do raio de 
influência: 500m 

Mapa de 1992 - anterior 
à implantação do PGV 

Constatar o grau de 
ocupação (cheios e 
vazios) antes e após a 
implantação do PGV 
Buriti Shopping 

Mapa de 2006 - após a 
implantação do PGV 

Mapa de 2014 - 
Evolução da ocupação 
(dados atuais) 

E
ta

p
a
 2

 Exploração espacial do 
tipo de uso do solo / 
atividades da Região. 
Definição do raio de 
influência: 500m 

 Mapa de 2014 

Constatar o tipo de uso 
do solo da região, após 
a implantação do PGV 
Buriti Shopping 

E
ta

p
a
 3

 

 
Exploração espacial da 
acessibilidade à Região 
(Estudo do EIT do 
Empreendimento de 
2013 e levantamento 
dos terminais de 
transporte coletivo) 

 

Mapa de localização dos 
Terminais de Transporte 
Coletivo e principais vias 
de acesso. 
 

Constatar a 
acessibilidade, a partir 
da situação das vias do 
entorno, no aspecto 
fluidez e nível de serviço 
e do terminal de ônibus 
(transporte coletivo). 
 

 

 

Consta na Figura 30 um mapa ilustrativo da região abordada nesta etapa da 

pesquisa: a área de influência da implantação do Buriti Shopping, com raios de 500 

e 1000 metros, definindo as áreas críticas de impactos causados pelo PGV, em uma 

região conurbada entre os municípios de Goiânia e Aparecida de Goiânia. O raio de 

abrangência de 500 metros será utilizada para análise do uso e ocupação do solo no 

entorno imediato (espacialização dos dados), e o raio de abrangência de 1000 

metros será utilizado para confirmação dessa análise, num âmbito de metragem 

quadrada de área de lotes vagos e, posteriormente, de uso comercial e residencial 

para serem analisados mediante apresentação de gráficos. 
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Figura 30: Raios de Estudo de 500m e 1000m do entorno do Shopping Buriti 

 

Antes, porém, para efeito de destaque e de compreensão desta pesquisa, vale 

lembrar, de forma breve e agora, o que já foi dito no Capítulo II:  

a) que Kneib (2004,2012) constatou que a implantação de um polo gerador de 

viagens atribui características de centralidade à sua área de influência, visto que 

impacta, além do trânsito e do transporte coletivo, o uso e a ocupação do solo, 

verificado por meio das viagens geradas a médio e longo prazos, em razão das 

alterações do entorno imediato do empreendimento implantado;  

b) para ser averiguado se a um empreendimento, como o Buriti Shopping, atribuiu 

características de centralidade à sua área de influência, é necessária a descrição 

dos impactos no ambiente urbano, causados por tal empreendimento, no quesito 

uso e ocupação do solo, bem como a análise dos modos de transportes / acesso e 

trânsito local, com constantes avaliações e meticuloso acompanhamento e  

d) que a região em estudo se encontra em uma área de conurbação da Capital, 

Goiânia, com o município de Aparecida de Goiânia, posta ao longo da Av. Rio Verde 
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e que representa, atualmente, uma centralidade, cuja pretensão é a comprovação 

desse surgimento após a implantação do empreendimento – Buriti Shopping (1996). 

 

4.1.  A Formação da Centralidade da Avenida Rio Verde 

Como se viu, nas últimas décadas, Aparecida de Goiânia sofreu grandes 

transformações: aumento da infraestrutura e da oferta de serviços; o 

estabelecimento de polos industriais, comerciais e de prestação de serviços, dentre 

outras. Todos esses fatores provocaram a reestruturação urbana, com a formação 

de novas centralidades e a valorização do solo urbano, alterando o apelido de ―Terra 

do nem‖, abordado por Arimatéia (2003):  

A região limítrofe entre os municípios de Goiânia e Aparecida de Goiânia é 
popularmente conhecida como a terra do nem. Caracteriza-se por ser uma 
área de conflito territorial permanente que já dura há mais de 20 anos, 
criando uma grande tensão na comunidade que reside em sua faixa de 
influência. Esta expressão é assim denominada por estar numa zona onde a 
dúvida da linha divisória entre os dois municípios ainda é bastante confusa 
o que gera incertezas principalmente no que tange a qual dos municípios 
caberá a obrigação de aplicar ali seus serviços de infra-estrutura, 
manutenção, e a quem o cidadão deverá pagar seus tributos. (ARIMATÉIA, 
2003, p. 3). 

 
Uma das recentes centralidades foi constituída a partir da instalação do PGV Buriti 

Shopping, que trouxe com ele bancos, hipermercados, concessionárias e outras 

atividades para o seu entorno, ressaltando que o empreendimento se encontra 

localizado entre dois terminais do Município (Cruzeiro e Vila Brasília); fato que facilita 

o acesso e fluxo da população. Inicialmente o Shopping foi considerado um 

entretenimento para classes C e D, mas, segundo Pinto (2009), hoje é uma 

centralidade voltada para o público de maior poder aquisitivo.  

Neste contexto, para compreender o fenômeno, é necessária a definição de 

diretrizes para investimentos públicos e ocupação para regiões em áreas de 

conurbação, constituídas por cidades que crescem influenciadas por outras cidades-

núcleo, com padrões de desenvolvimento e ocupação diferenciados do restante dos 

seus municípios e que, muitas vezes, não possuem um planejamento eficiente que 

vise o desenvolvimento urbano. 
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4.2. O Buriti Shopping como Polo Gerador de Viagens: caracterização 

Um grande exemplo de PGV são os shoppings. Segundo Kneib (2007), estes são 

empreendimentos que, somados ao crescimento desordenado e não planejado da 

cidade, podem causar impactos negativos na mobilidade e acessibilidade local, tais  

como: a saturação viária, os congestionamentos, a deterioração das condições 

ambientais urbanas e o impacto no uso do solo e no tipo de ocupação, em diferentes 

raios de abrangência (direto ou indireto), de acordo com o tipo de PGV. 

Para uma análise quantitativa e qualitativa, é imperativo o estudo de conceitos 

relacionados aos Polos Geradores de Viagem (PGV) e o levantamento da área 

definida para estudo, antes da implantação do empreendimento, 1996, e em 

situações posteriores, aqui restritas a 2014. O PGV em análise é o Buriti Shopping 

que se localiza na Avenida Rio Verde com Avenida José Leandro, na Vila São 

Tomás, na cidade de Aparecida de Goiânia. O empreendimento está lindeiro à uma 

das principais avenidas do Município, cujo fluxo médio diário ultrapassa 50 mil 

veículos. Além disso, é vizinho ao Terminal Cruzeiro, por onde passam mais de 70 

mil pessoas por dia (Ambiens, 2013); está próximo ao Terminal Vila Brasília e está 

em conurbação com Goiânia, na região do Parque Amazônia. 

Merece destaque o fato de, além de o shopping se encontrar na periferia territorial 

do Município de Aparecida, divisa com o Município de Goiânia, sua influência e 

impactos não serem apenas locais, mas, também, regionais, alterando, inclusive seu 

público-alvo, anteriormente classes C e D, hoje voltado para o público de maior 

poder aquisitivo, B e C (PINTO, 2009). 

A inauguração do empreendimento ocorreu no ano de 1996, com área construída de 

7.300m² e 40 lojas. Hoje apresenta, após quatro reformas e acréscimos, 

82.393,80m² de área construída, mais de 221 lojas e já se encontra em obras, 

executando sua quinta expansão, como representado na Tabela 23. Possui um fluxo 

médio mensal de 1,2 milhões de pessoas (BURITI SHOPPING, 2014). 
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Tabela 23: Quantitativos de Número de Lojas, Área Construída e Vagas de Estacionamento. 

Variável  

1996 1998 2002 2004 2012 2014 

Inauguração 
Expansão 
1 

Expansão 
2 

Expansão 
3 

Expansão 
4 

Expansão 
5 

Total de lojas 
(ud) 

40  100 176 230 221 246 

Área Bruta 
Locável  (m²) 

 5.895  10.100 19.548 32.000 39.976,20  42.312,20  

Área Construída  
(m²) 

 7.300 15.200 41.500 55.280 82.393,80 (?)  

Vagas de 
Estacionamento  
(ud) 

(?) (?)   (?)  1100 2544 3442 

 
Fonte: Empreendimento Buriti Shopping (2014). Dados Manipulados pela Autora 

 

No panorama apresentado, pode-se perceber um rápido crescimento do 

empreendimento, hoje considerado o terceiro maior do Estado de Goiás, 

intensificando e diversificando a prestação de serviço comercial à população e, ao 

mesmo tempo, fomentando o uso do veículo individual, percebido pelo aumento no 

número de vagas.  

A seguir, encontra-se o estudo de ocupação da região de influência do local em que 

o Shopping foi implantado, retratada por imagem aérea e com a utilização da 

ferramenta SIG. Foi selecionado um entorno de raio 500 m do local pontual de 

locação do empreendimento.  

 

4.3. Estudo de Uso e Ocupação do Solo no Entorno do PGV 

As Figuras 31, 32 e 33 permitem que seja observada, visualmente, a ocupação do 

solo no entorno do Buriti Shopping. Vale chamar a atenção do leitor sobre os 

seguintes aspectos: 

a. A Figura 31 faz referência ao ano de 1992, anterior à implantação do Shopping 

que se deu em 1996. Nela estão representados os lotes cheios, de usos 

diversos, e os vazios, tendo sido considerados assim todo lote livre de 

edificações, incluindo áreas verdes, de lazer, estacionamentos e campos de 

futebol. Esses dados estão levantados e analisados através das imagens aéreas 
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da região e da ferramenta SIG. É pertinente notar que o predomínio da cor 

branca, neste primeiro mapa, permite identificar que antes da implantação do 

empreendimento, a região possuía muitos vazios urbanos e era pouco 

fomentada, o que possibilita a afirmação de que a área não estava consolidada 

antes da implantação do empreendimento; 

 

b. O segundo mapa analisado, correspondente à Figura 32, faz referência à 

imagem aérea do ano de 2006, uma década após a implantação do Buriti 

Shopping. Sobre a imagem, usando o mesmo procedimento de análise, é 

perceptível, pela diminuição dos vazios, que a região passou a ser mais 

ocupada, a apresentar mudança em suas características, com a consequente 

valorização da área e a qualificação dos serviços prestados. Não se pode negar 

que a mudança é, também, causada pelo crescimento do Município de 

Aparecida e pelo aumento do fluxo de pessoas e outros fixos instalados na 

região, como será visto adiante; 

 

c. A Figura 33 faz referência à imagem aérea do ano de 2014, dezoito anos depois 

da inauguração do empreendimento, e após a conclusão de suas quatro 

expansões. A região se mostra consolidada no ano de 2006, mas permanece 

crescendo nos aspectos de uso e ocupação do solo. Também é interessante 

observar, pela imagem, que algumas áreas vagas estavam sendo utilizadas 

como estacionamentos. Esse fato pode ser relacionado, segundo Kneib (2012) 

com o aumento na geração de viagens à região, intensificando o uso do veículo 

individual relacionadas ao PGV, neste caso, o Buriti Shopping. 
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Figura 31: Mapa com raio de 500m do entorno do Shopping Buriti com lotes vazios – 1992 
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Figura 32: Mapa com raio de 500m do entorno do Shopping Buriti com lotes vazios - 2006 
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Figura 33: Mapa com raio de 500m do entorno do Shopping Buriti com lotes vazios - 2014 
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De acordo com os mapas apresentados, percebe-se uma crescente ocupação na 

região a partir da implantação do empreendimento, principalmente após a primeira 

década de ocupação, além do crescimento do número de atividades concentradas 

na região, na Avenida Rio Verde. 

 

Segundo os dados apresentados abaixo, nas Tabela 24 e Figura 34, a primeira 

imagem, 1992, mostra em Goiânia um total de 180 áreas vagas e em Aparecida 227; 

a segunda, 2006, Goiânia com 108 e Aparecida 134 e a terceira, 2014, Goiânia 

apresenta 102 e Aparecida 124 áreas vagas. Isso permite dizer que, durante a 

primeira década da ocupação do empreendimento, a região teve um aumento 

expressivo em sua ocupação. 

 

Tabela 24: Ocupação do Solo no entorno do Empreendimento (1996 a 2014 – raio de 1000m): Áreas 

Vazias. 

 
 

 

 

Figura 34: Ocupação do Solo no entorno do Empreendimento (1996 a 2014 – raio de 1000m): Áreas 

Vazias. 
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4.4. Caracterização do Uso do Solo na Região de Influência do PGV em Estudo 

No que diz respeito às atividades econômicas, Pinto (2009) afirma que em 2007 

existiam 199 estabelecimentos de comércio, nos bairros que fazem parte do entorno 

do Buriti Shopping e que desses 71,8% se encontravam dentro do Shopping. Na 

época, as atividades de comércio dessa centralidade representavam 4% do total da 

cidade de Aparecida de Goiânia41. 

Ao se referir ao que tange à prestação de serviço, a pesquisa de Pinto (2009) cita 

que a maior parte dessa atividade (presente em toda a região) também se 

encontrava dentro do Shopping, sendo o percentual de 51,20% dos 248 

estabelecimentos de serviços. 

Os mapas a seguir abordam o uso do solo no entorno imediato do Empreendimento 

em estudo. A partir de imagens de satélite da região, somadas às informações 

coletadas in loco e trabalhando-as posteriormente em um software SIG, resultaram 

os dois recortes temporais. 

a) A Figura 35, representando a situação de 1992, com raio de abrangência de 500 

metros, destacando o estudo das áreas ocupadas segundo o tipo de atividade (uso 

do solo);  

b) A Figura 36, representando a situação de 2014, com raio de abrangência de 500 

metros, destacando os valores de seus respectivos terrenos e não de área 

construída da edificação.   

 

                                                 
41

 As atividades comerciais fora do shopping que mais predominam são lojas de vestuário, com 4,5% do total; 

Drogarias (3%); de equipamentos de informática (3%); Pet shop (2%); papelarias (2%); concessionárias de 

veículos (2%); distribuidora de gás, bebida e água (2%); além de casas de carnes (1,5%); casas de móveis; 

supermercados; revistarias; e vidraçarias. (PINTO, 2009, p. 143). 
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Figura 35: Mapa de Uso do Solo com raio de 500m do Shopping Buriti - 1992 
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Figura 36: Mapa de Uso do Solo com raio de 500m do Shopping Buriti – 2014 
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Após a análise das imagens, apresentadas as situações dos usos do solo anterior e 

posterior à implantação do PGV Buriti Shopping, é possível concluir o mesmo 

ocorrido no estudo de Kneib (2012): grande aumento do número de atividades 

comerciais na região, principalmente lindeiras ao Shopping, cercada por duas 

avenidas de grande movimento. Sem dúvida houve um acréscimo das áreas 

construídas, residenciais e comerciais/institucionais, assim como um decréscimo das 

áreas vagas, para todos os períodos posteriores à construção do empreendimento. 

No período de 1992 a 2014, constata-se um aumento na área construída superior a 

200%, sendo que, relativo às atividades residenciais, o aumento foi pouco maior que 

50%. Em compensação, as atividades comerciais, desconsiderando o próprio 

Shopping, tiveram aumento de quase 1000%. Essas considerações podem ser 

melhor conferidas por meio da Tabela 25 e da Figura 37,  que indicam os dados 

analisados. 

A área abordada nos dados tabelados se referem à área de terreno (não área 

construída, que engloba diferenciação de número de pavimentos), tendo sido 

contabilizada pela ferramenta SIG. 

 

Tabela 25: Tipos de Ocupação do Solo no Entorno Imediato do Shopping , com raio de 1000 metros, (1992 

e 2014) – Área total de estudo: 196.246,57 m² 
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Figura 37: Gráfico da Evolução do Uso e Ocupação do Solo do Entorno do Empreendimento. 

 

Hoje o panorama já se encontra diversificado por vários outros empreendimentos 

instalados na região, inclusive os de grande porte, como hipermercados e 

concessionárias. Embora o shopping seja o principal centro comercial, diversos 

serviços de grande importância, principalmente bancários, também se instalaram ao 

longo da Avenida Rio Verde, como foi abordado no Capítulo III desta dissertação. 

Nesse processo de desenvolvimento e formação da centralidade da Avenida Rio 

Verde, houve a implantação de um shopping center. Novas características e 

consequências dessa instalação se deram na área do entorno do empreendimento, 

e coincidem com o que descreve o DENATRAN (2001): 

O deslocamento de atividades econômicas, antes situadas nos centros das 
cidades, para novos centros comerciais, administrativos e shopping centers 
instalados em áreas afastadas trouxe consigo a ampliação do problema do 
trânsito, antes concentrado em áreas centrais e em seus corredores de 
acesso. A multiplicação desses novos polos de interesse evoluiu, em muitas 
cidades, sem um adequado ordenamento territorial que definisse as 
medidas estratégicas a serem adotadas nos planos urbanísticos e viários 
que deveriam acompanhar a implantação dessas atividades. Por outro lado, 
outros empreendimentos de porte, tais como universidades, estádios, 
ginásios de esportes, centros de convenções, feiras, supermercados e 
conjuntos habitacionais, tanto em áreas urbanas quanto junto a rodovias, 
também constituem-se polos geradores de tráfego, que causam, 
frequentemente, impactos indesejáveis na fluidez e na segurança do 
trânsito (DENATRAN, 2001, p. 7). 
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Vale chamar a atenção para o fato de que, nesta pesquisa, ao ter sido verificada a 

centralidade da área estudada, também foram averiguadas as transformações da 

dinâmica intraurbana que ocorreram na organização do tecido urbano. Como foi 

apresentado, a área teve a implantação de empreendimento de grande porte, 

especificamente o Buriti Shopping, como fator de influência direta na ocupação da 

região. Na verdade uma forma espacial, resultante do processo de reprodução das 

funções centrais em um setor periférico da Cidade. 

Deve ser observado que o empreendimento em questão pode ser considerado um 

macropolo (segundo as análises descritas no referencial teórico), implantado na 

Avenida Rio Verde, e que ocasionou um processo de atração de diversos outros 

empreendimentos e serviços para a ocupação da região, mudando as características 

do meio ambiente urbano no local, a ponto de a Avenida ser caracterizada, segundo 

Camilo (2013), como a maior avenida comercial do Município de Aparecida de 

Goiânia. 

Essas conclusões referendam os trabalhos de Kneib (2004). A autora ressalta a 

relação entre PGVs e centralidades, descrevendo o processo ocorrido em áreas 

centrais como um processo cíclico: iniciado pela atratividade do empreendimento, 

que resulta em um grande número de viagens e uma alteração dos padrões de uso 

e ocupação do solo, com consequente: aumento de novas construções na região; 

aumento da demanda de terrenos e valorização do solo. Isso ―atrai mais atividades, 

mais construções e, consequentemente, um número adicional de viagens‖ (KNEIB, 

2012, p. 5). Sem dúvida, as análises da região em estudo, confirmam que ―os polos 

podem impactar diretamente, no curto prazo, e indiretamente, no médio e longo 

prazos, tanto a estrutura espacial urbana quanto a geração de viagens‖ (KNEIB, 

2012, p. 6). 

 

4.5  Análise da Acessibilidade da Região em Estudo 

Para a análise da acessibilidade na região, destaca-se um aspecto: o terminal de 

transporte coletivo, localizado no raio de influência imediata do Buriti Shopping, 

considerado como outro PGV da mesma região. 
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Av. Rio Verde o mais importante eixo comercial de Aparecida de Goiânia. Além do 

Empreendimento estudado, corrobora com o grau de importância da Av. Rio Verde o 

fato de ela ser: parte da rota de distribuição do fluxo para os demais bairros da 

região sul e oeste do Município de Aparecida de Goiânia; possibilitar o acesso para 

os terminais do transporte público coletivo Vila Brasília, Cruzeiro, Garavelo e Veiga 

Jardim e a alguns terminais de Goiânia e importantes avenidas que compõem eixos 

estruturadores como as Avenidas 85 e T-63; além de dar entrada a importantes 

eixos viários como às BRs 153 e 060, à GO 040 e ao Anel Viário (Figura 38). 

De acordo com Kneib et al (2012, p. 688): 

A implantação de um PGV deve ser avaliada de modo a contribuir – junto 
com outras variáveis estabelecidas em planos diretores municipais ou de 
transporte e mobilidade, leis de zoneamento, ou mesmo pela própria 
dinâmica imobiliária – fomentar centralidades desejadas, pensando-se em 
nível estratégico, em novos subcentros que contribuirão para potencializar o 
processo de descentralização e organização territorial, compatíveis com a 
infraestrutura existente ou a se implementada. 

 

Ressalta-se a fragmentação existente no espaço intraurbano de Aparecida, sendo 

grande parte dos terminais de ônibus localizados no perímetro urbano conurbado 

com a capital, o que facilita o deslocamento para a mesma, e não para o interior do 

território municipal. 

Observa-se na figura 38 que nenhum dos terminais tem uma via estruturante que faz 

a ligação do Terminal Araguaia (na região do Centro) com os demais terminais 

municipais, sendo o acesso ao mesmo por diferentes vias, inclusive vias de acesso 

local. 

De acordo com o Observatório das Metrópoles (2010), o IBEU (Índice de Bem-Estar 

Urbano)  de Aparecida de Goiânia é de 0,678 (podendo ser classificado entre 0,001 

e 1,0), composto por: índice de mobilidade Urbana - 0,668; condições ambientais 

urbanas - 0,906; condições habitacionais urbanas - 0,788; atendimento de serviços 

coletivos urbanos - 0,56; Infraestrutura urbana - 0,468. Esse índice coloca Aparecida 

de Goiânia (o terceiro maior PIB do Estado de Goiás em 2010, de acordo com o 

Instituto Mauro Borges) em 17º lugar no ranking entre os 20 municípios da Região 

Metropolitana de Goiânia. 
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Figura 38: Terminais de Transporte Coletivo (e principais vias de acesso), nas proximidades da Avenida 

Rio Verde 
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O índice de mobilidade refere-se, principalmente, à infra estrutura viária e à 

qualidade do serviço de transporte coletivo ofertado ao município. De acordo com 

dados fornecidos pela Secretaria de Planejamento de Aparecida de Goiânia:  

Estima-se que a malha viária do município seja de 18.849.146,12m². 
Destes, entre 1963, ano da emancipação do município, e 2001, apenas 
5.213.636,50m² encontravam-se pavimentados. Entre 2001 e 2014, foram 
executados investimentos em pavimentação da ordem de 6.782.821,29m². 
Destes, 2.415.137,24m² foram executados em bairros classificados como 
APIP e 1.451.812,46m² em APO, ou seja, 57% dos investimentos públicos 
em pavimentação recaíram sobre essas áreas.  

De acordo com o relatório do Observatório das Metrópoles (2010), a região de 

estudo apresenta o segundo maior índice da RMG e o melhor do município de 

Aparecida de Goiânia, com IBEU entre 0,9 e 0,801. 

Relacionados à mobilidade e acessibilidade, o estudo citado apresenta os 

indicadores observados para a classificação do índice de acessibilidade, aplicado ao 

espaço urbano, no quesito voltado à infraestrutura urbana, sendo: iluminação 

pública, pavimentação asfáltica, calçadas, meio-fio / guia, bueiro ou boca de lobo, 

rampa para cadeirantes e logradouros. Aparecida está entre os 07 piores municípios 

da RMG, possuindo valores intermediários e inferiores em quase todo o território 

urbano, a região de estudo apresenta índice entre 0,7 e 0,501. 

Sobre a mobilidade urbana, o indicador considerado é o tempo de deslocamento 

casa-trabalho. Foi considerado adequado o tempo de até uma hora gasto no trajeto 

de ida ou volta entre o domicílio de residência e o local de trabalho. Aparecida de 

Goiânia apresentou 04 índices, sendo a região de estudo inserida no segundo 

melhor índice (entre 0,9 e 0,801) apresentado no estudo, sendo o mesmo o melhor 

índice apresentado no espaço intraurbano do município de Aparecida de Goiânia. 

Observa-se que esses índices indicam que o local estudado, inserido em uma área 

de conurbação urbana, possui características diferenciadas de todo o território 

urbano do município onde está inserido. 

Diante de tudo que foi apresentado, não se pode afirmar que ―apenas‖ a implantação 

do PGV Buriti Shopping foi o causador de toda a modificação urbana na região, 

apesar de ser indicado como o mais relevante. Há que ser considerado, 

cronologicamente, a influência:  
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a) Do processo de expansão urbana e periferização do crescimento da capital e, 

consequente conurbação com a Vila Brasília e Av. Rio Verde, iniciada na década de 

60; 

b) Do PGV relacionado ao transporte coletivo, o Terminal Cruzeiro, implantado em 

1988, reformado em 2009 e entregue com área construída de 6.592,68m²; 

empreendimento importante na distribuição de passageiros para os demais terminais 

de Aparecida de Goiânia: Vila Brasília; Veiga Jardim, com distribuição para o 

Terminal Araguaia; bem como o Garavelo, com distribuição para o terminal 

Maranata; 

c) Infraestrutura viária da Avenida Rio Verde, asfaltada após a implantação do 

Terminal Cruzeiro, o mesmo se deu a intenção de valorização da região, ocasionada 

pela especulação imobiliária; 

d) Ressalta-se a implantação do Buriti Shopping e as diversas reformas de 

ampliação do empreendimento, se caracterizando como um macropolo gerador de 

viagens, fomentando toda a região do entorno de sua área de influência, que 

abrange todo o território de Aparecida de Goiânia (por ser, até 2016, o único 

Shopping Center do município); 

e) Diferenciação do uso do solo e incentivo à ocupação da região pelo Plano Diretor 

Municipal (2002);  

f) Pela instalação de outros empreendimentos geradores de viagens na região 

(atraídos pela presença do Shopping Center), após 2000; 

Em concordância com o diagnóstico do plano diretor de Aparecida de Goiânia 

(Ambiens, 2014), apontam-se alguns fatores que interferem na mobilidade urbana do 

Município em geral, voltados ao transporte e acessibilidade dos cidadãos em 

Aparecida de Goiânia, ocasionados em virtude da ocupação espontânea e espraiada 

que norteou o desenvolvimento territorial de Aparecida de Goiânia: 

a. Apresenta uma malha viária com traçado orgânico e descontínuo, dificultando 

a conexão e integração entre as regiões, para isso sendo necessária a 
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utilização de eixos rodoviários para a realização de alguns trajetos, como a 

BR-153 e GO-040; 

b. Sub-atendimento da população no quesito transporte público coletivo, por não 

possuir um sistema de transporte público coletivo municipal, aumentando a 

dependência da cidade núcleo, Goiânia; 

c. Falta de um Plano de Mobilidade Urbana e direcionamento das políticas 

urbanas para a oferta de alternativas de modais e infraestrutura voltada ao 

deslocamento, como a precariedade dos passeios, as más condições das 

vias asfaltadas, a falta de asfaltamento em alguns setores, resultando em 

uma mobilidade deficiente para pedestres, fomentando a motorização 

municipal. 

 

Não se pode finalizar, atribuindo  destaque para a necessidade de um planejamento 

integrado, principalmente para os municípios que estão inseridos em regiões 

metropolitanas, no caso desse estudo, a inexistência de um Plano Metropolitano 

(RMG), que dê diretrizes para as regiões em área de conurbação com a Metrópole, 

Goiânia, bem como diretrizes para que haja continuidade do processo de 

planejamento urbano, atribuindo uma cidade mais igual e social, com a presença 

dos mesmos serviços e infraestrutura existentes nas regiões conurbadas com a 

capital no interior do território das cidades inseridas neste contexto. 
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CAPÍTULO V 

CONSIDERAÇOES FINAIS 

 

5 A PESQUISA 

Inicialmente, o objeto de pesquisa para estudo no Programa de Mestrado abordava 

a região de estudo proposta, com ênfase apenas no histórico de ocupação territorial 

dos municípios envolvidos. Com o amadurecimento e desenvolvimento das 

pesquisas, foram-se somando ao processo os conceitos relacionados a 

conurbações, metropolização, centralidades e PGVs, complementando um processo 

de pesquisa e análises. 

A pesquisa iniciou-se com uma análise em escala micro regional (intraurbana), 

envolvendo entorno imediato do empreendimento (Shopping Center), considerado 

até então o maior influenciador da transformação ocorrida nos bairros próximos a 

ele; para, futuramente, evoluir para uma análise em escala macro regional. 

A partir de então, verificou-se a confirmação da abordagem do estudo do processo 

de formação e ocupação do território, dando ênfase à identificação e caracterização 

(do grau de importância) de centralidades existentes nos municípios envolvidos. 

Ressalta-se que a área de estudo, na porção pertencente ao município de Aparecida 

de Goiânia, possui características distintas das demais regiões territoriais do 

município, destacando-se pela presença de infraestrutura urbana, tipologia das 

edificações, verticalização e adensamento populacional, existência de grandes 

comércios e prestações de serviços. 

Sobre os conteúdos abordados inicialmente, concluiu-se que Aparecida de Goiânia 

se desenvolveu próximo a capital Goiânia com grande processo de crescimento, 

como descreve Villaça (2001), com muitas características comuns observadas nas 

metrópoles brasileiras como São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, entre outras; 

crescimento que gerou o surgimento de vários centros urbanos no território da 

cidade, áreas de conurbação (divididas pelo autor em quatro aspectos e estilos de 

ocupação) e com grande segregação espacial. 
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Como relatado no capítulo III, o município de Aparecida surgiu a partir do Arraial 

formado, hoje localizado na centralidade do Centro, no entorno de uma igreja. 

Percebeu-se, no desenvolver do espaço urbano do município, a formação da 

centralidade da Vila Brasília, conurbada com Goiânia, e a do Setor Garavelo, 

localizada também em área de conurbação com a Capital. 

Devido à grande quantidade de vazios urbanos e à extensa área territorial urbana de 

Aparecida, pode-se dizer que esses centros se desenvolveram divergentemente, 

tanto no aspecto do tamanho e importância quanto em seu raio de abrangência. 

Novos subcentros foram se formando em algumas avenidas, geralmente trajeto do 

transporte coletivo, para o abastecimento da população no quesito comercial. Esse 

fato justifica a quantidade de subcentros marcados pelos especialistas na pesquisa 

apresentada nos capítulos II e III desse estudo, na definição das centralidades do 

município, e também naqueles que não foram considerados por não serem 

consentidos por todos, ou pela maioria dos especialistas. 

Segundo Villaça (1998), os eixos viários são um dos elementos mais determinantes 

para o crescimento urbano e a constituição da conurbação. Não podemos deixar de 

ressaltar que a expansão urbana induzida pelos vetores de crescimento urbano 

foram determinados pelas vias e rodovias de integração inter-municipal. ―À medida 

que a cidade cresce, ela se apropria e absorve os trechos urbanos das vias 

regionais, como nos casos das rodovias antigas que, com o tempo, se 

transformaram em vias urbanas‖. (VILLAÇA, 1998, p. 82). 

Observa-se que uma característica presente no desenvolvimento urbano do 

município de Aparecida de Goiânia é a existência de periferias nas bordas e franjas, 

mas também no centro do território municipal, enquanto que as margens periféricas, 

em conurbação com a capital, desenvolveram-se com características de 

centralidades. 
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5.1 A Região de Estudo 

Ficou nítido que o crescimento de Goiânia, sua modernidade, as leis e 

preocupações urbanísticas tiveram como consequência o crescimento desordenado 

e não planejado de Aparecida de Goiânia. A capital, com seu desenho radiocêntrico, 

desenvolveu uma centralidade em relação às cidades do seu entorno, formada junto 

com o processo de periferização.  

A conurbação entre estes dois municípios foi precoce, datada de meados da década 

de 60, possuiu muitos motivadores: primeiramente o poder público, como 

incentivador da suburbanização (MORAES, 1991), com as políticas de transportes 

coletivos fomentando a mobilidade e o parcelamento do solo das periferias e com a 

multiplicação de polos econômicos secundários nas periferias que também 

impulsionaram a atração de população e o desenvolvimento urbano desigual. 

Destaca-se também a diversificação e modernização das atividades econômicas de 

Goiânia, que também contribuíram para a construção de um polo regional. (PINTO, 

2009, p. 60/61). 

Aparecida nas últimas décadas sofreu grandes transformações, não somente no que 

diz respeito ao aumento da infraestrutura, da oferta de serviços, do estabelecimento 

de polos industriais, comerciais e de prestação de serviços, mas todos esses fatores 

tiveram como consequência uma reestruturação urbana, com a formação de novas 

centralidades, a valorização do solo urbano.  

Neste caso específico, uma das centralidades aparecidenses se destaca sob 

influência da conurbação ao longo do eixo territorial da Avenida Rio Verde.  A região 

do Buriti Shopping se configura primeiramente como centralidade com a construção 

do mesmo, trazendo à região bancos, hipermercados, concessionárias, além de 

estar entre dois terminais do município (Cruzeiro e Vila Brasília), facilitando o acesso 

e fluxo da população.  

A Avenida Rio Verde ainda possibilita o acesso direto, à Oeste,  aos condomínios 

horizontais  Jardins Viena e Jardins Mônaco,  à Cidade Empresarial e ao Terminal 

Garavelo (GO 040) e Anel viário, por isso considerada anteriormente como a 

principal via comercial do município. À leste permite acesso ao Terminal Vila Brasília 
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e à Av. São Paulo (que faz a ligação à BR 153). A região da Vila Brasília se 

caracteriza também pela verticalização. 

A região pesquisada demonstra claramente, que antes da implantação do 

empreendimento (Shopping Center), a mesma era caracterizada como a maior parte 

do território urbano do município: com grandes vazios urbanos. Observou-se que a 

implantação do empreendimento ocasionou um processo de alteração da ocupação 

da região e do uso do solo, ocasionando a atração de diversificados tipos de 

comércios e serviços, mudando as características no meio ambiente urbano no local. 

A centralidade mais evidente da região norte de Aparecida se encontrava na Vila 

Brasília, sendo que a mesma hoje, de acordo com a pesquisa, possui o mesmo grau 

de importância da centralidade da Avenida Rio Verde. 

Os instrumentos propostos pelo Plano Diretor do município para a região, citados 

nessa pesquisa, propuseram a ocupação da mesma, impulsionando também seu 

desenvolvimento e crescimento como centralidade. 

 

5.2 O Planejamento Urbano 

Aparecida de Goiânia é parte integrante de uma região metropolitana que abrange 

20 municípios, cujo principal centro é a capital Goiânia. De acordo com o Estatuto da 

Metrópole (Brasil, 2015), as regiões metropolitanas devem aprovar o Plano de 

Desenvolvimento Urbano Integrado, de forma que cada município integrante atualize 

seus planos de acordo com as diretrizes instituídas pelo mesmo (BRITO, 2015, p. 

35). 

Neste contexto, enfatiza-se a necessidade do planejamento urbano ser um processo 

contínuo e permanente dentro das cidades, sendo usado como instrumento 

destinado a prever e resolver conflitos que afetam a cidade e distribuir benefícios 

equitativamente à sociedade.  

Vale ressaltar, que dos terminais propostos pelo Plano Diretor de 2002 do Município 

de Aparecida de Goiânia, dois não foram realizados: Terminal Tiradentes e Terminal 

Monte Cristo (RA Cidade Livre). O Diagnóstico realizado (Ambiens, 2014) propõe a 
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implantação de um novo terminal, no Setor Expansul, que seria o único no espaço 

territorial do Município limitado pela BR-153 e próximo às regiões do Centro e 

Terminal Araguaia. 

Na revisão do Plano Diretor de 2015, a Avenida Rio Verde é considerada como Eixo 

de Integração I, correspondente às vias que demarcam a divisa com Goiânia; com o 

uso misto, tipologia construtiva vertical e com coeficientes maiores de 

aproveitamento do solo (Plano Diretor, 2015). 

A inexistência de um Plano de Mobilidade Urbana traz sérias consequências para o 

desenvolvimento. Cabe ressaltar, que o mesmo está em desenvolvimento pela 

Prefeitura do Município de Aparecida de Goiânia, e já se observa a execução de 

projetos de ciclovias nas principais avenidas da cidade. 

 

5.3 Do Problema Proposto 

Para o problema proposto, acredita-se terem sidos respondidos todos os 

questionamentos realizados, sendo a região de estudo comprovadamente, se 

consolidado como uma centralidade (mesmo localizada em região limítrofe do 

território municipal); tendo sido influenciada pelo crescimento e expansão de 

Goiânia, e consolidada a partir da implantação do PGV – Shopping Center; sofrendo 

expressiva transformação nas características de uso e ocupação do solo; cuja 

localização e abastecimento do transporte coletivo e de terminais de ônibus 

corroboraram com o crescimento da região, bem como a infraestrutura viária 

existente. 

 

5.4 Da Confirmação da Hipótese 

A hipótese foi confirmada, sendo a implantação do PGV (Shopping Center) 

considerada a mais impactante, e talvez o mais importante fator de transformação 

da região estudada, tendo sido pivô dos demais fatores abordados na pesquisa, 

inclusive da ocupação da parcela pertencente ao município de Goiânia (já em 

processo de crescimento da região sul). 
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5.5 Dos Objetivos: Geral e Específicos 

Constatou-se a consolidação da centralidade da Avenida Rio Verde, tanto pelo 

método dos especialistas aplicado nos municípios envolvidos, quanto pela análise 

espacial sistemática realizada no entorno do empreendimento Buriti Shopping. Para 

tal, percorreu-se todo o caminho proposto nos objetivos específicos, desde uma 

abordagem do referencial teórico, do processo histórico de expansão urbana dos 

municípios, da conceituação e aplicação da metodologia dos especialistas e da 

análise espacial e dos planos urbanísticos propostos.  

 

5.6 Sugestões de Trabalhos Futuros 

Seguem abaixo relacionadas algumas sugestões para continuação de pesquisas e 

trabalhos futuros: 

a. Centralidades: Delimitação espacial das centralidades do município de 

Aparecida de Goiânia e Caracterização dos centros e subcentros do 

município comparando as centralidades em área de conurbação com a 

capital: Centralidade do Garavelo, da Vila Brasília, do Parque Trindade. 

Análise espacial da Centralidade da Av. Igualdade, nomeada pela sigla B, 

onde se encontra em construção um PGV – Shopping Center – verificar 

características socioespaciais e urbanas em relação à centralidade do Buriti 

Shopping. 

b. Mobilidade e acessibilidade: Reestruturação urbana a partir das centralidades 

municipais: sistema viário e uso do solo, visando agregar segurança aos 

diferentes modais de transporte e propondo a reestruturação da rede de 

Transporte Coletivo a partir das centralidades de Aparecida de Goiânia, 

visando propor a integração de diferentes modos de transporte nos Terminais 

de Transporte Coletivo, para isso, realizando o mapeamento dos PGVs e 

identificação dos raios de influência para mensuração dos impactos nas redes 

de transporte (urbano e coletivo). 
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c. Teoria, História e Crítica: Discussão sobre periferização e centralidades no 

território municipal: periferias com características de centralidade e lugares 

territorialmente centrais com características de periferias. 

d. Plano Metropolitano: Discussões sobre a importância do plano diretor 

metropolitano no planejamento urbano municipal, propondo a identificação 

das Centralidades dos municípios da RMG e sua relação com a capital – 

Reestruturação do Transporte Coletivo Metropolitano e diretrizes para o 

planejamento urbano municipal. 

e. Padrão de uso e ocupação do solo de área em conurbação, metropolitana, 

sem a inserção de um PGV Shopping Center. 
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ANEXO I: Décadas de Ocupação dos Loteamentos Aparecida de Goiânia 
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ANEXO II: Condicionantes e situação da ocupação da Região pesquisada – 2002.  
Fonte: Prefeitura Municipal de Aparecida. Adaptado por Ambiens Cooperativa, 2014. 
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ANEXO III: Característica dos Planos Diretores de Goiânia (BRITO, 2015, p. 34-35). 
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ANEXO IV: Corredores Preferenciais para a Região Sul de Goiânia 

 



195 

 

ANEXO V: Aplicação do Método dos Especialistas 

 

Na escolha desses especialistas, anônimos, observaram-se as seguintes 

características: 

 05 especialistas possuem prática profissional na Secretaria de Regulação 

Urbana, na Fiscalização de Obras e Loteamentos, com tempo de contato com 

o município de 13 anos; possuem formação nas áreas: Arquitetura e 

Urbanismo, Engenharia Civil, Geoprocessamento; Especialização em Meio 

Ambiente; 

 03 deles possuem prática profissional na Secretaria de Planejamento, 

estando em contato direto com o Plano Diretor (inclusive a revisão do 

mesmo), com formação profissional em Arquitetura e Urbanismo, sendo dois 

titulados Mestres em Planejamento Regional; 

 01 especialista possuiu vinculo empregatício com a prefeitura, hoje 

pesquisador, com formação em Arquitetura e Urbanismo e Mestre em 

Geografia. 

 01 especialista, morador e servidor do município há 21 anos, com grande 

conhecimento prático no desenvolvimento urbano do município, sem uma 

visão técnica como as dos demais especialistas, mas uma visão que se insere 

no âmbito social, como descrito por Kneib (2015, p.55). 

 

Nessa primeira rodada foi entregue um mapa impresso em tamanho A1, contendo 

quadras, vias, nascentes / leitos de rios e córregos, um pacote de canetas coloridas 

(com as cores identificadas) e o roteiro com as etapas a serem seguidas: 

 Passo 1: Identificar subcentros no mapa e sua área de influência direta 

(entorno), observando o Mapa de Zoneamento e Regiões Administrativas; 

 Passo 2: Definição da quantidade de subcentros identificados; 

 Passo 3: Nomeação dos subcentros (nome da avenida, bairro, terminal, etc.) 

e indicação do Grau de Importância do mesmo em relação ao Município (de 

acordo com a escala de pontos abaixo). 
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Grau de Importância do Subcentro 

   
      

Pouco 
Importante 

1 
(Amarelo) 

3 
(Vermelho) 

5 
(Alaranjado 
/ Marrom) 

7 
(Azul) 

Muito 
Importante 

    

       Passo 4: Definição de Relação junto ao Plano Diretor (identificação dos 

subcentros nas Regiões Administrativas no PD 2002); 

 Passo 5: Demarcação dos subcentros indicados no passo 3 no mapa dado, 

com diferenciação das cores definidas na tabela do Grau de Importância.  

 Passo 6: Identificação das dificuldades no procedimento metodológico. 

 

Os mapas da primeira rodada feitos por cada especialista se encontram 

apresentados neste anexo, juntamente com o resultado final dessa etapa. 
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QUESTIONÁRIO – 1ª RODADA 

 

Passo 1: Identificar subcentros no mapa e sua área de influência direta (entorno), observando 

o Mapa de Zoneamento e Regiões Administrativas. 

Passo 2: Quantos subcentros foram identificados? _______________ 

Passo 3: Nomeie os subcentros (nome da avenida, bairro, terminal, etc.) e indique o Grau de 

Importância do mesmo em relação ao Município (de acordo com a escala de pontos abaixo) 

Grau de Importância do Subcentro 
   

      Pouco 
Importante 

1 
(Amarelo) 

3 
(Vermelho) 

5 
(Marrom) 

7 
(Azul) 

Muito 
Importante 

 

 

ITEM  NOME Subcentro    Grau de Importância 

01 ______________________________________ 

02 ______________________________________ 

03 ______________________________________ 

04 ______________________________________ 

05 ______________________________________ 

06 ______________________________________ 

07 ______________________________________ 

08 ______________________________________ 

09 ______________________________________ 

10 ______________________________________ 

 

 

_________________ 

_________________ 

_________________ 

_________________ 

_________________ 

_________________ 

_________________ 

_________________ 

_________________ 

_________________ 
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Passo 4: Definição de Relação junto ao Plano Diretor: 

1. A Região Administrativa do Centro possui subcentros? 

(  )  SIM  - QUANTOS? ______  

(Indicar em qual ITEM foi relacionado anteriormente: __________) 

(  )  NÂO (passe para a próxima região administrativa) 

2. A Região Administrativa do Cidade Livre possui subcentros? 

(  )  SIM  - QUANTOS? ______  

(Indicar em qual ITEM foi relacionado anteriormente: __________) 

(  )  NÂO (passe para a próxima região administrativa) 

3. A Região Administrativa do Tiradentes possui subcentros? 

(  )  SIM  - QUANTOS? ______  

(Indicar em qual ITEM foi relacionado anteriormente: __________) 

(  )  NÂO (passe para a próxima região administrativa) 

4. A Região Administrativa do Garavelo possui subcentros? 

(  )  SIM  - QUANTOS? ______  

(Indicar em qual ITEM foi relacionado anteriormente: __________) 

(  )  NÂO (passe para a próxima região administrativa) 

5. A Região Administrativa do Papillon possui subcentros? 

(  )  SIM  - QUANTOS? ______  

(Indicar em qual ITEM foi relacionado anteriormente: __________) 

 (  )  NÂO (passe para a próxima região administrativa) 

6. A Região Administrativa do Vila Brasília possui subcentros? 

(  )  SIM  - QUANTOS? ______  

(Indicar em qual ITEM foi relacionado anteriormente: __________) 

(  )  NÂO (passe para a próxima região administrativa) 

7. A Região Administrativa do Santa Luzia possui subcentros? 

(  )  SIM  - QUANTOS? ______  

(Indicar em qual ITEM foi relacionado anteriormente: __________) 

 (  )  NÂO (passe para a próxima região administrativa) 
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Passo 5: Demarcação dos subcentros indicados no passo 3 no mapa dado, com diferenciação 

das cores definidas na tabela do Grau de Importância. A área de influência pode ser marcada 

com Hachura. 

 

Passo 6: Identificação das dificuldades no procedimento metodológico: 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

PRÓXIMA ETAPA: Após a realização do primeiro mapa produto (que será a sobreposição dos 

10 mapas definidos pelos especialistas com alguns dados estatísticos), faremos então um 

novo questionário para avaliação do mesmo. 
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MAPAS PRODUZIDOS PELOS ESPECIALISTAS – 1ª RODADA 

 

FIGURA: Mapa Especialista 1 

 

 

FIGURA: Mapa Especialista 2 
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FIGURA: Mapa Especialista 3 

 

 

FIGURA: Mapa Especialista 4 
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FIGURA: Mapa Especialista 5 

 

 

FIGURA: Mapa Especialista 6 
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FIGURA: Mapa Especialista 7 

 

 

FIGURA: Mapa Especialista 8 
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FIGURA: Mapa Especialista 9 

 

 

FIGURA: Mapa Especialista 10 



205 

 

ANEXO VI: Centralidades em Aparecida de Goiânia: aplicação do Método dos 
Especialistas (Mapa Produto Primeira Rodada) 
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ANEXO VII: Aplicação do Método dos Especialistas: Questionário Aplicado (2ª 
Rodada) 

 

QUESTIONÁRIO – 2ª RODADA 

 

Foi feita a pergunta para cada centralidade identificada no mapa produto da primeira 

rodada, podendo ser marcado novas centralidades no mapa entregue que não 

estavam identificadas. 
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FIGURA: Centralidades em Aparecida de Goiânia: aplicação do Método dos Especialistas 

(Mapa Produto Segunda Rodada) 
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ANEXO VIII: Definição das Centralidades de Aparecida de Goiânia pela Autora 

 

 

Pelos estudos apresentados por Arimatéia (2003), Pinto (2009), Camilo (2014) 

percebe-se que pelo extenso território e vazios urbanos, desenvolveu-se um grande 

número de pequenas centralidades (a maior parte com um alcance a nível de bairro) 

para o atendimento da população residente nessas regiões, sendo considerados os 

grandes centros comerciais as centralidades do Centro, Garavelo e Buriti Shopping. 

De acordo com a experiência em fiscalização de obras no município de Aparecida 

de Goiânia pela autora (desde 2002), e pelo acompanhamento do crescimento e 

desenvolvimento da cidade, tanto em infraestrutura básica, desenvolvimento 

econômico e social, quanto no processo de ocupação do território da cidade, 

apresenta-se a figura deste anexo, com 18 regiões em áreas de centralidade em 

formação ou mesmo consolidadas, sendo: 

1. Centro (centro histórico) / Terminal Araguaia  

2. Av. Independência - Novo Shopping 

3. Cidade Livre (Av. Independência) 

4. Tiradentes (Centralidade em Formação) 

5. Terminal Maranata (Conurbação com Goiânia) – Futura Formação de Centralidade 

6. Setor Garavelo (Conurbação com Goiânia) / Terminal Garavelo / Av. Igualdade / Av. 

Paz / Av. União 

7. Cidade Empresarial – Avenida Rio Verde (Conurbação com Goiânia) 

8. Vila Mariana, Bairro Ilda – Avenida Rio Verde (Conurbação com Goiânia) 

9. Jardim Nova Era / Terminal Cruzeiro (Conurbação com Goiânia), Jardim Luz, Setor 

dos Afonsos 

10. Buriti Shopping - Av. Rio Verde (Conurbação com Goiânia) 

11. Vila Brasília – Av. Tapajós (Conurbação com Goiânia) 

12. Vila Brasília - Terminal Vl. Brasília / Av. São Paulo 

13. Jardim Bela Vista / Br-153 

14. Sitio Santa Luzia – Av. W5 

15. Parque Trindade – Av. Bela Vista (Conurbação com Goiânia) 

16. Terminal Veiga Jardim / Papilon Park 

17. Polo Industrial (Anel Viário) – Centralidade Especializada 

18. Vila Souza – Av. Santana (Centralidade em Formação) 
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Ressalta-se, que alguns locais citados encontram-se em formação desses 

subcentros, e não foram colocados o centros especializados, os Distritos 

Industriais, que se localizam, espacialmente limitados, pela BR-153. 

 

FIGURA: Centralidades em Aparecida de Goiânia: Mapa proposto pela Autora 

 

 


