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RESUMO 

 

As transformações nos usos dos “vazios urbanos” na Região Norte de Goiânia, 

especialmente nas imediações do Rio Meia Ponte e do Ribeirão João Leite, são 

expressão de uma metrópole que se expande de modo acelerado. Essas áreas foram 

preservadas de maneira planejada, desde os momentos iniciais da construção da capital 

de Goiás, devido às extensas matas de Cerrado e numerosos mananciais, mas a partir de 

fins dos anos 2000, os interesses econômicos observam a Região Norte como último 

tento de faturamento sobre a cidade. Os interesses crescentes dos capitais se vinculam e 

estimulam as formas e os processos da desconcentração urbana, em que a construção de 

edifícios, fábricas e shoppings centers ameaçam de degradação ambiental terrenos de 

flagrantes fragilidades ambientais e, mesmo, desarticulam os modos de vida simpáticos 

aos espaços menos agitados em relação às demais regiões de Goiânia.  Nesse contexto, a 

dissertação analisa a atuação dos segmentos sociais para viabilizar a produção de novos 

espaços urbanos, com vistas aos efeitos sobre as estruturas de segregação socioespacial 

e as dinâmicas de mobilizações de representantes de capitais e agentes de Estado, bem 

como dos movimentos ecológicos e comunitários, que protagonizam conflitos em meio 

aos estímulos para a dispersão e produção de novas centralidades na Região Norte.  

 

Palavras-chave: segregação socioespacial, política urbana, desconcentração urbana, 

Região Norte de Goiânia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The transformations in the uses of the "urban voids" in the Região Norte de Goiânia, 

especially in the vicinity of the Rio Meia Ponte and Ribeirão João Leite, are expressions 

of a metropolis that expands in an accelerated way. These areas were preserved in a 

planned way, from the initial moments of the construction of the capital of Goiás, due to 

the extensive forests of Cerrado and numerous springs, but from the end of the 2000s, 

economic interests observe the Região Norte as the last bill of sale about the city. The 

growing interests of capitals are linked to and stimulate the forms and processes of 

urban deconcentration, in which the construction of buildings, factories and shopping 

malls threaten the environmental degradation of areas of flagrant environmental fragility 

and even disarticulate the friendly ways of life less agitated in relation to the other 

regions of Goiânia. In this context, the dissertation analyzes the performance of the 

social segments in order to make feasible the production of new urban spaces, with a 

view to the effects on socio-spatial segregation structures and the dynamics of 

mobilizations of representatives of state capitals and agents, as well as ecological and 

community conflicts, which lead to conflicts amidst the stimuli for the dispersion and 

production of new centralities in the Northern Region. 

 

Keywords: segregation, urban policy, deconcentration, Região Norte de Goiânia. 
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INTRODUÇÃO 

 

A conformação metropolitana de Goiânia expõe a dinamização de um novo ciclo 

da vida urbana para seus habitantes, que ocupam seus espaços, neles produzem 

mercadorias e cultura, bem como dão sentido a campos de lutas e modos de vida. Nas 

metrópoles os vínculos determinantes da vida social são expostos de modo mais nítido. 

De antemão, a metropolização das grandes cidades não significou transformações das 

estruturas de privilégios para minorias e carências de cidadania para a maioria da 

população, traço marcante da sociedade brasileira1. 

Uma imediata observação por diferentes “locais” em Goiânia facilmente 

confirma essa tese. Porém, ao percorrer os bairros da “periferia” e “franjas” goianienses 

nas primeiras décadas do século XXI, chama à atenção a aceleração das mudanças nos 

ambientes construídos para além dos cenários habituais. Nos bairros da Região Norte, 

por exemplo, extensas áreas destinadas aos campos de plantação e pastagens são 

sobrepostos pela construção de galpões e conjuntos habitacionais populares. 

Remanescentes de matas de Cerrado e numerosos cursos d’água são encurralados pela 

construção de edifícios de apartamentos. Modos de vidas cercados por ruralidades, 

ainda que no território de uma metrópole, ou tipicamente periféricos são reordenados 

em razão das necessidades da expansão de indústrias e centros de consumo. 

Diante do cenário de mudanças nítidas e precipitadas nas paisagens urbanas 

restam diversos questionamentos: por que e em que medida, os interesses sobre 

determinadas áreas, antes relegadas pelos agentes imobiliários, pelos capitais industriais 

e por cadeias produtivas a eles vinculadas, como no caso do “lado norte” de Goiânia, 

passam em determinado momento a despertar crescente interesse? Como se articulam as 

estruturas sociais e as engrenagens políticas que produzem tão límpidos contrastes nos 

cenários cotidianos? Quais os reais sentidos, implicações, significados e motivações que 

induzem tais mudanças? A quem interessa e quem promove, em nome de que? Em 

outras palavras, como, por que e de que maneira é possível uma mobilização de forças 

para produzir um determinado espaço, em certo “local” e em um dado tempo, destinado 

à ocupação de certo tipo social específico? 

                                                            
1 As pesquisas sobre as desigualdades sociais possuem longa tradição da sociologia brasileira e 
ramificam-se em estudos das relações raciais e da classe trabalhadora em contextos de 
subdesenvolvimento (FERNANDES, 1972); abordagens atualizadas centram reflexões nos conceitos de 
desenvolvimento excludente (OLIVEIRA, 2003) e invisibilidades da sub-cidadania na modernidade 
periférica (SOUZA, 2006);   
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Abrem-se brechas para as investigações das contradições entre as práticas 

sociais concretas na vida urbana dos habitantes de Goiânia e as definições instituídas 

pelos mecanismos de planejamento, do parcelamento, da ocupação e uso dos espaços 

urbanos. Assim, desdobra-se outra dúvida em relação às primeiras: enquanto metrópole 

brasileira, também pela importância que adquire em suas representações comuns desde 

sua fundação, o planejamento urbano em Goiânia, em algum momento, de que maneira 

e em que medida, cumpriu o papel de garantir o “direito à cidade” ao conjunto da 

população em detrimento dos interesses privados, especialmente, em momentos de 

conflitos políticos pela produção e apropriação dos espaços urbanos? 

Nesse sentido, a presente dissertação tem o objetivo central de oferecer 

elementos de compreensão das dinâmicas concretas de atuação das forças sociais na 

produção do espaço, em contextos metropolitanos. Como objeto definem as ações 

políticas empenhadas na produção de mudanças nas paisagens urbanas na Região Norte 

de Goiânia, especialmente, desde fins dos anos 2000. As definições do “lado norte” de 

Goiânia carecem de elucidação acadêmica à cerca de suas conceituações, já que as 

modificações nos cenários urbanos, nos modos de vida e no ambiente natural, também 

despertam discussões, que não implicam em consenso da opinião pública, bem como, 

ocupam agendas de administradores públicos, empreendedores urbanos, moradores e 

movimentos sociais2. 

Para cumprir o objetivo proposto, de um ponto de vista teórico, a dissertação 

enquadra-se no campo de estudos das relações entre sociedade, espaço e política3. 

                                                            
2 As definições institucionais da regionalização de Goiânia não possuem muita clareza, nem mesmo entre 
as secretárias Prefeitura, o que cria de imediato uma dificuldade para a pesquisa. No Plano Diretor (PD) 
vigente na cidade, as definições das áreas de cada região ficam definidas a critérios de regulamentações 
específicas, nem sempre objetivas. O Zoneamento Econômico-Ecológico de Goiânia propõe sem definir 
cinco regiões (“A organização territorial do município pode ser regionalizada em cinco grandes áreas: 
região leste, região centro/sul região norte, região noroeste, região oeste.” [ZEE, 2008, p. 268]). O IBGE 
trabalha com sete regiões (ANEXO I), divididas internamente em subdistritos. Nessa divisão os limites da 
Região Norte se estendem para pontos do Subdistrito do Setor Capuava, mais comumente enquadrado por 
inteiro na região Noroeste ou Mendanha (ANEXO II). Esse critério é seguido pelo Distrito Sanitário do 
Sistema Único de Saúde (SUS). Por parte do TRE a movimentação eleitoral de Goiânia é administrada 
em dez Zonas Eleitorais distintas, a Zona Eleitoral 146 corresponde à Região Norte. Os conselhos 
tutelares são instituídos em seis regiões (Norte, Centro-Sul, Leste, Oeste, Noroeste e Campinas). Em 
gestões petistas, buscava-se contato com a população através dos encontros regionais para debater 
orçamentos participativos em nove regiões, depois onze, em seguida doze. A Prefeitura Municipal de 
Goiânia, mesmo sem uma lei específica que as regiões administrativas, de acordo com a exigência do PD-
2007, utilizando uma divisão em sete regiões. Desta forma, mais do que definições simplesmente 
institucionais, a produção de uma região é ato político-administrativo, político-ideológico, mas faz 
sentido a partir e na prática das experiências cotidianas partilhada por moradores, movimentos sociais, 
agentes públicos, organizações da sociedade civil, etc. 
3 O campo de estudo “sociedade e espaço”, nas ciências sociais, possui três abordagens distintas. A 
primeira foca atenção na análise de como estruturas sociais induzem transformações espaciais (Ver: 
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Considera-se nessa perspectiva, que é preciso lançar mão do instrumental das várias 

ciências sociais para o adequado estudo da complexidade do espaço urbano. Assim, de 

maneira parcial, a sociologia, a geografia, a economia, a antropologia, a arquitetura e a 

historiografia, oferecem contribuições que animam possibilidades de interpretação 

intelectual, mas não podem ser tomadas em si ou desarticuladas entre si. Ao contrário, o 

encadeamento dos diferentes olhares deve adentrar a gênese da produção do espaço, que 

se diferencia da produção das outras mercadorias, pois dá sentido, a um só tempo, a uma 

dimensão de uso, a um objeto de consumo e a um instrumento de poder social4.  

Essas dimensões saturam a sociedade em todos os níveis e nas sociedades 

modernas em geral são mediadas por relações de propriedade (forma, regulação em 

função da imposição dessa racionalidade), que se vinculam, por um lado, às distintas 

categorias funcionais derivadas e induzidas na esteira das relações de posse – os 

especuladores, os fazendeiros, os loteadores, os desabrigados, os chacareiros, os 

rentistas, os movimentos de luta pela terra e moradia, os despossuídos, etc. – e, por 

outro lado, como um determinado produto ou design espacial – o espaço de expressões 

das diferenciações ideológicas atribuídas aos modos de vida às elites e aos pobres, aos 

intelectuais, aos artistas, aos operários, aos moradores dos centros ou das periferias, etc. 

Nesse duplo processo, material e abstrato, ao mesmo tempo, dá-se formatação a uma 

cidade (sociedade) marcada por segregações socioespaciais, com conteúdos de 

apartação física e simbólica entre as classes e frações, bem como, se travam lutas 

hegemônicas pela ocupação dos espaços5. As lutas por hegemonias são tão 

contundentes, que pode se afirmar que um grupo, uma classe ou uma fração de classe 

não ganha formação em si (como consciência) e nem se reconhece enquanto sujeito 

(como força sociopolítica), senão por meio da produção de um espaço adequado às 

                                                                                                                                                                              
CASTELLS, 2000; WALLERSTEIN, 1996). Já a segunda tendência explicativa, de maneira sintética, 
estuda como uma determinada disposição espacial conforma as relações sociais (Ver: PARK, 1987). A 
terceira tendência aborda as relações dialéticas entre estruturas sociais e as dinâmicas espaciais na vida 
cotidiana (LEFEBVRE, 2006, 2008, 2009). 
4 Como mostra a expressão dialética entre valor de uso e valor de troca do espaço (LEFEBVRE, 2009). 
Nessa perspectiva o espaço possui status ontológico, como capital e trabalho. Ou seja, é um meio de ação 
estruturado e um produto da ação das forças sociais. O espaço, portanto, não pode ser considerado em 
abstrato, nem como um ponto de partida, pois é a própria produção social, além de uma práxis 
socioespacial, que abarca as dimensões materiais e simbólicas que dão forma peculiar à realidade social 
com um todo. Em outras palavras, não se deve encarar o espaço como mero produto mental ou dado 
empírico, é necessário adentrar nas gêneses da produção do espaço, como produto social contraditório 
(LEFEBVRE, 1976, 2009; GOTTDIENER, 1993; HARVEY, 1993). 
5 De acordo com as tradições da sociologia as hegemonias indicam uma influência mais significativa que 
o uso da violência repressiva para o controle dos meios legítimos de dominações de classes, frações de 
classe e grupos de classes sociais (WEBER, 1991; BOURDIEU, 2009; MARX, 2004; GRAMSCI, 1979). 
A hegemonia é exercida perante toda a sociedade, cultura e política (GRAMSCI, 1979). 
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relações sociais que o produzem em coletividade. O que causa reverberações para a 

formulação dos discursos simbólicos e estratégias políticas nas instituições, bem como 

sobre as representações6. 

Em uma perspectiva metodológica, esse enquadramento teórico vai ao encontro 

das possibilidades do método dialético para a pesquisa social, pois possibilita a 

compressão dos movimentos das forças sociais concretas, em atuações difusas, 

hierarquizadas e contraditórias no tempo-espaço. Nos estudos socioespaciais esse 

método é mais usualmente denominado de “triádico” ou “regressivo-progressivo”7. O 

percurso metodológico parte da concepção de que realidade social é formada por uma 

dupla complexidade, ao mesmo tempo horizontal (tempo e espaço presente) e vertical 

(tempo e espaço historicamente desenvolvido). Cabe à pesquisa reconstruir essa dupla 

complexidade, com um olhar teoricamente municiado. As duas dimensões espaço-

temporais, horizontal e vertical, podem ser desdobradas em três categorias intelectuais 

de análise das informações empíricas. O concebido (o espaço-tempo planejamento, 

projetado), o percebido (o espaço-tempo representado, prático-sensível) e o vivido (o 

espaço-tempo imediato, cotidiano). Essas três categorias estão interconectadas na 

realidade imediata e a princípio são inacessíveis para a compreensão dos aspectos mais 

essenciais do fenômeno estudado. 

A fim de desvelar os conteúdos peculiares de cada tempo-espaço social expresso 

nas categorias acima, o método regressivo-progressivo também se desdobrado em três 

procedimentos de pesquisa. No primeiro procedimento metodológico torna-se 

primordial a descrição das contradições e dos dramas sociais, das sociabilidades e das 

identidades, ou seja, do “visível”, da “paisagem”, do ”aparente”. Nesse momento, as 

temporalidades no espaço, próprias de cada relação social, ainda não são identificadas 

pela pesquisa, somente o espaço fenomênico se apresenta. A observação sistemática cria 

necessidades de desconstrução do “tempo presente”, assim o segundo procedimento 

metodológico, consiste na análise do “tempo-espaço” em regressão ao historicamente 

estruturado. Aqui se devem apurar as dinâmicas das relações sociais exatamente nos 

momentos e locais determinados, para assim elucidar as dinâmicas do desenvolvimento 

histórico de dada formação em suas contradições constitutivas. Já o terceiro e último 

                                                            
6 Nos espaços de decisões institucionais as representações são polarizadas por choques discursivos, 
estratégicos e simbólicos entre as forças nele circunscritas e que produzem o campo sociopolítico e 
expressam as concepções à cerca da própria vida social. (LEFEBVRE, 2006). 
7 Método de Henri Lefebvre denominado, respectivamente, por GOTTDIENER (1993) e SCHMID 
(2012) ou por SARTRE (1962) e MARTINS (1996). 
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procedimento metodológico, sintetiza os dois anteriores, ao buscar recompor a 

complexidade da vida social de modo histórico-genético, do presente-passado do nível 

vivido, em perspectiva prospectiva. É o procedimento da reconstrução das contradições 

desenvolvidas historicamente, com os momentos presentes da vida sociopolítica8.  

Em síntese, considerou-se na pesquisa, com base nas trilhas da teoria da 

produção do espaço e do método regressivo-progressivo, que a rigor não basta descrever 

os efeitos que produzem um shopping center ou uma grande fábrica na conformação do 

espaço urbano. Também não é satisfatório afirmar somente que as causas da 

proliferação de shoppings centers, grandes indústrias ou conjuntos habitacionais 

decorrem das correspondências com a economia global financeirizada e a divisão 

internacional do trabalho, ou mesmo em razão de poderes antigos estabelecidos na 

“cidade”. As análises devem adentrar na gênese dos processos socioespaciais concretos, 

para identificar as forças sociais que ativam a produção e a ocupação dos espaços em 

transformação. 

As discussões na dissertação resultantes da pesquisa apontam em sentido de que, 

as mudanças nas paisagens urbanas ao norte da metrópole goianiense são expressão de 

uma realidade, a qual pode ser denominada de desconcentração9. A desconcentração é 

uma forma espacial e um processo político no espaço, que previne as mudanças de 

efeito no capitalismo contemporâneo, cuja produto fim e condição necessária é a própria 

produção de novo espaços. Assim se observa a dispersão de atividades interligadas 

diretamente por um vasto tecido regional-metropolitano e recheado de múltiplas 

centralidades urbanas. O caso da Região Norte de Goiânia é exemplar da 

desconcentração, pois áreas há muito tempo “esquecidas” por agentes dos mercados, 

agora passam por mudanças aceleradas. Nesse contexto, por um lado se mobilizam 

movimentos sociais para assegurar que os “vazios urbanos” sejam destinados para 

preservação ambiental e, por outro lado, são articuladas representações dos interesses da 

das atividades de produção capitalista do espaço, que pleiteiam as mesmas áreas para a 

construção de empreendimento de grande impacto ambiental. 

Essa polarização deflagra reconfigurações das percepções, vivências e 

representações dos espaços sociais na região, e em Goiânia como um todo, a partir dos 

                                                            
8 “[a interpretação] volta à superfície fenomênica da realidade social elucidada no percebido pelo 
concebido teoricamente e define as condições e possibilidades do vivido” (MARTINS, p. 22, 1996). 
9  A desconcentração de um ponto de vista das formas socioespaciais tende a produzir “áreas regionais 
amorfas na forma, maciça no escopo e hierárquicas em sua escala de organização social” 
(GOTTDIENER, 1993, p. 14).  
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anos 2010, com vantagens para os interesses de grandes corporações nacionais e 

mundiais, em detrimento dos direitos de moradores locais. Enfim, nos três capítulos a 

seguir, esses contextos oferecem elementos para definir os sentidos das mudanças, das 

acepções e das formações específicas na Região Norte, com olhar, por um lado, na 

estruturação de segregações, segmentações e dualidades em relação às metrópoles 

brasileiras10 e, por outro lado, nas dinâmicas das relações políticas nos debates à cerca 

da política urbana11.  

Para tanto, no primeiro capítulo serão reconstruídos, dos anos iniciais da década 

de 1930 aos anos de 1980, o planejamento, parcelamento e ocupação de Goiânia, com 

intenção de identificar as peculiaridades nas gêneses de formação da Região Norte. O 

segundo capítulo expõe os processos políticos e as formas das segregações 

socioespaciais, que passam a dar sentido à conformação metropolitana goianiense, bem 

como, da Região Norte em suas especificidades ambientais. O terceiro capítulo aborda 

as mudanças socioespaciais nos espaços em desconcentração ao norte da capital, a partir 

de fins dos anos 2000, com foco nas ações dos empreendedores e representantes do 

mercado imobiliário, técnicos do planejamento urbano e representantes do poder 

institucional, além de movimentos sociais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
10 Como nas análises dos “enclaves fortificados” (CALDEIRA, 2000) e das vantagens locacionais de 
acesso aos benefícios da cidade às classes sociais (VILLAÇA, 2001). 
11 Ver: AVRITZER (2008); MARICATO (1996 e 2011); RIBEIRO (2004 e 2012); VILLAÇA (2005), 
SANTOS JR. e MONTANDON (2011). 
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1. A FORMAÇÃO DA REGIÃO NORTE DE GOIÂNIA: ANTECEDENTES 

HISTÓRICOS EM PERSPECTIVA SOCIOESPACIAL 

 

A intensificação da urbanização no Brasil acontece notadamente a partir da 

década de 1930, na esteira do modelo de expulsão das classes populares do campo e 

crescimento industrial nas cidades. Esse cenário estende-se até a década de 1970, o que 

leva à formação de gigantescas aglomerações urbanas, principalmente em São Paulo e 

ao longo da faixa litorânea do país. Nos estados do Centro-Oeste brasileiro, a alta 

urbanização começa a se desenvolver mais tardiamente, a partir dos anos de 1980. 

Nesse momento, a maior parte da população já vivia em espaços urbanizados e o 

crescimento das cidades apresentava taxas mais elevadas do que nos municípios dos 

estados litorâneos12·. 

Essa inversão progressiva da tendência de crescimento populacional para as 

cidades do “sertão” se desenvolveu com as políticas de interiorização coordenadas pelo 

Estado, principalmente, as décadas 1930 e 1960. A Marcha para o Oeste, as Colônias 

Agrícolas e a transferência da Capital Federal para Brasília, além da Superintendência 

de Desenvolvimento do Centro-Oeste (SUDECO), são algumas ações com fins de 

ocupação das terras centrais do país. A construção e transferência da capital do Estado 

Goiás para Goiânia foi uma das principais, já que foi inicialmente concebida, como 

símbolo do projeto nacional e regional de integração dos rincões às dinâmicas do 

mercado e da vida moderna nos anos 1930. A nova capital viria para romper com os 

signos de “atraso” e “isolamento”, como até então era representado Goiás. 

No plano político, os debates sobre a mudança da capital de Goiás remontam ao 

final do século XIX, mas Goiânia só foi viabilizada sob o comando das forças 

articuladas em torno da figura de Pedro Ludovico Teixeira e na conjuntura da “era 

Vargas”. Para tal empreitada, o plano das representações se desenrolara por meio de 

discursos amparados na “racionalidade moderna” como legitimadores de decisões 

políticas, por exemplo, as justificativas para a escolha dos terrenos que abrigariam a 

nova cidade levantaram argumentos sobre os problemas higiênicos e topográficos da 

antiga capital, a Cidade de Goiás. Dessa forma, os poderes oligárquicos, sobretudo do 

centro-sul do estado, a fim de evitar os entraves do desenvolvimento da “modernidade” 

no “sertão” brasileiro, propõe à criação de uma cidade capaz de per si expressar o 

                                                            
12 Segundo dados do IBGE essa tendência vêm desde pelo menos os anos de 1980. Ver IBGE, 1987 
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ideário da “racionalidade moderna” através de seu planejamento urbano, para exercer as 

funções administrativas, institucionais e culturais de capital, em um espaço de poder 

distante física e simbolicamente das áreas de influência das oligarquias hegemônicas na 

República Velha13. 

 A relevância do planejamento urbano como instrumento capaz de dar rumos na 

urbanização de Goiânia, e nas cidades planejadas no Brasil em geral, revela a 

hegemonia do poder de Estado na potencialização da produção de espaços sociais14. O 

planejamento institucional é representado por uma dualidade entre a cidade formal, dita 

planejada, regulamentada e de expansão orientada racionalmente pelo urbanismo 

moderno em coexistência com ocupações marginais a essa lógica, em especial em 

fundos de vales, encostas, morros, etc. Por conseguinte, nos anos iniciais de construção 

de Goiânia, entre 1933 e 1950, a vida urbana e a organização social são inicialmente 

caracterizadas pela contradição entre as ações do planejamento urbano nas definições da 

ocupação da “cidade planejada” e as dinâmicas sociais de apropriação dos espaços que 

dinamizam a “cidade vivida” 15.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
13 O resgate desse processo constitui pano de para a primeira e segunda geração das ciências sociais e da 
história em Goiás (BERNARDES, 1999; BORGES, 2000; CHAUL, 1988 e 1997; CAMPOS, 2002; 
RABÊLO, 2004; SILVA, 2001; BORGES, 2004; SOUZA, 2004). 
14 Na área escolhida para sediar a nova capital, somente depois de publicado um relatório técnico definido 
de acordo registros climáticos, hidrográficos e do relevo, apresentado por uma comissão nomeada pelo 
Governo de Goiás, que as terras para a construção da nova capital foram definidas. Campinas foi 
escolhida, pois possuía clima ameno em relação à Cidade de Goiás e é região detentora de ampla rede 
hidrográfica, especialmente por conta do Rio Meia Ponte. Para além de possuir topografia plana e 
privilegiadas paisagens, cabe registrar que as terras desse município já estavam relativamente ocupadas 
desde o período da retração da mineração e da expansão da pecuária e da agricultura de subsistência em 
Goiás. Se consideradas às modificações no território goiano a partir de 1920, dando destaque aos aspectos 
econômicos e fundiários especialmente das cidades do centro-sul e das cidades da atual Região 
Metropolitana de Goiânia, bem como ser área de entroncamento de rotas para várias cidades importantes 
do Estado à época, como Anápolis, Inhumas e demais áreas dinâmicas da produção e comercialização de 
mercadorias, especialmente do centro-sul do Estado de Goiás, considera-se que hegemonia regional havia 
se deslocado do Norte para o Sul do Estado (ARRAIS, 2013)   
15 O “planejado e o vivido” são expressões e utilizadas em anterior estudo sobre a cultura da modernidade 
em Goiânia (BERNARDES, 1999). 
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1.1 “CIDADE PLANEJADA, CIDADE VIVIDA” VISTAS AO NORTE DA PRAÇA 
CÍVICA 

 

Inicialmente, o Governo Estadual executou o plano piloto de Goiânia, 

responsabilizando-se pela desapropriação de terras, organização dos loteamentos, 

edifícios e residências16. Contratou também as empresas privadas para a execução das 

obras e recrutou os trabalhadores para a construção dos prédios públicos. De acordo 

com seu primeiro plano diretor, de autoria do arquiteto Atílio Corrêa Lima, contratado 

pelo interventor Pedro Ludovico Teixeira entre 1933-1935, a expansão e a ocupação da 

nova cidade deveria ser orientada para norte do centro cívico, no máximo até as 

margens de encontro do Córrego Botafogo com o Córrego Capim Puba, a partir do 

“Setor Norte” (FIGURA 1).  

 

FIGURA 1 – PLANO DIRETOR DE ATTÍLIO CORRÊA LIMA: REDE 

HIDROGRÁFICA DE GOIÂNIA 

  
Fonte: SEPLAN, apud: Znamensky, 2005. 

 

                                                            
16 (BERNARDES, 2009). 
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O “Setor Norte”, localizado à direita da Avenida Anhanguera, inicialmente 

conhecido como Bairro Popular, posteriormente incorporado ao Setor Central, 

demarcava os limites ao norte da “cidade planejada”. Esse “setor” foi projetado como 

zona destinada para futuras instalações industriais, moradias de baixos funcionários 

públicos e operários. Amarrado ao zoneamento bem definido, o limite para a expansão 

do Setor Norte se orientava pela futura Estação Ferroviária, ali alocada no intuito de 

facilitar a chegada e saída de mercadorias e força de trabalho nas zonas suburbanas e 

industriais de Goiânia (FIGURA 2).  

 

FIGURA 2 – PLANO PILOTO DE GOIÂNIA DE ATÍLIO CORRÊA LIMA: tipologia 

do núcleo urbano central 

 

 
Fonte: GRAEFF, E. (http://www2.ucg.br/arq2/urbano/5PlanoAttilio.htm);  

Modificado pelo autor (acrescentei a estação ferroviária, o aeroporto e o Setor Oeste).  
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O estimulo à expansão urbana ao norte, respaldado no planejamento proposto 

por Atílio Corrêa Lima, logo nos anos iniciais da construção de Goiânia, entra em 

conflito com os interesses dos responsáveis pela execução das obras, a Construtora 

Coimbra Bueno, que havia recebido como parte do pagamento pelos serviços prestados 

terrenos ao sul e sudoeste do município17.  Com ações coordenadas, principalmente, por 

Jerônimo Coimbra Bueno, dono da construtora e naquele momento chefe da 

Superintendência de Construção de Goiânia, com decisão de Pedro Ludovico, ocorre o 

afastamento de Corrêa Lima por justificativa de supostos descumprimento dos prazos de 

entrega das plantas de edifícios e arruamentos, bem como, pelo arquiteto ter se 

mostrado insatisfeito com as condições de trabalho oferecidas pelo Estado.  

No intuito de dar prosseguimento aos trabalhos de construção de Goiânia, o 

engenheiro Armando de Godoy, que havia participado anteriormente da comissão de 

pesquisa para a definição do local de instalação da nova capital, foi contratado pela 

firma Coimbra Bueno para chefiar a equipe técnica, coordenar as obras e revisar o plano 

diretor de Goiânia entre 1935 a 1938. O engenheiro fez importantes alterações no plano 

elaborado por Correa Lima, sem, contudo, descaracterizá-lo (FIGURA 3). De um ponto 

de vista urbanístico, o desenho do Setor Sul sofreu as maiores modificações, ao ganhar 

traços inspirados nas cidades-jardim e uma praça central em asterisco. A “Praça do 

Cruzeiro”, que alocaria em tese a igreja católica matriz da nova capital, mas na prática 

redirecionou as vias de trânsito para o sul do Palácio do Governo. Esse 

redirecionamento define em grande medida, os eixos principais de parcelamento do solo 

e ocupação dos espaços nos períodos subsequentes para as terras ao sul, não mais ao 

norte do Plano Piloto.  

Já em relação ao zoneamento, o plano de Godoy fez modificações relevantes ao 

projetar a Zona de Diversões no Setor Central, Zona Universitária entre a Zona de 

Diversões e o Parque dos Buritis (não executada e posteriormente transferida para o 

Bairro Botafogo a leste, em seguida conhecido como Setor Leste-Universitário), Zona 

Militar entre a Estação Ferroviária e o Aeroporto, além da Zona Residencial de luxo e 

'park-way' junto à represa do Jaó. Constam ainda a redefinição dos limites suburbanos e 

dos setores, a proposta de criação de parques lineares nas margens dos córregos e a 

projeção de um anel verde entorno do núcleo urbano – para demarcar separação em 

relação a futuras cidades satélites, medida não implantada e que serviu à legalização de 

                                                            
17 (RIBEIRO, 2004; UNES, 2001; MACIEL, 2012; MEDEIROS, 2010) 
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loteamentos privados que não cumpriam o planejamento original, como a Vila Coimbra 

e o Setor Bueno18.  

 

FIGURA 3 – PLANO PILOTO DE GOIÂNIA DE ARMANDO DE GODOY 

 
Fonte: BERNARDES, 1999 

Descrição: no Setor Sul as alterações se consolidaram de forma mais evidente. Godoy 

estabeleceu uma nova praça, a Praça do Cruzeiro, em contraponto com a Praça Cívica, com avenidas 

convergentes em "asterisco", e quadras orgânicas acomodadas à topografia, com espaços livres para lazer, 

liberando-se as ruas para o sistema viário, que ele previa como intenso (MACIEL, 2012).  

 

Com as alterações de Godoy, o planejamento inicial de Correa Lima foi mantido 

no que tange à projeção do ritmo de parcelamento da nova cidade, que preverá somente 

depois da ocupação do Setor Norte novos parcelamentos seriam autorizados, mas essa 

deliberação não foi seguida. Empreiteiros atuantes em Goiânia promoveram o 

loteamento e o início da ocupação do Setor Oeste, destinando-o para a construção de 

                                                            
18 (MACIEL, 2012; UNES, 2001; CORDEIRO e QUEIROZ, 1990; VIEIRA, 2012) 
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residências de frações elitizadas que chegavam a Goiânia nos anos de 1940. Ainda nesse 

momento, o governo estadual também descumpre as diretrizes urbanísticas ao promover 

o parcelamento do Setor Sul, com comercialização de terrenos sem obrigatoriedade de 

construção imediata. O que acarretou em relativa especulação imobiliária e ocupação 

mais nítida somente nos anos de 1950. No Setor Norte e, sobretudo a leste, já em 

meados dos anos 1940, à pressão por moradias populares não contempladas no desenho 

urbano, produziram o transbordamento de ocupações precárias para áreas marginais ao 

plano diretor 19 (FIGURA 4).  

 
FIGURA 4 – PLANTA GERAL DA URBANIZAÇÃO DE GOIÂNIA 

 

 
Descrição: Aqui já aparece o Setor Sul com seu novo traçado. A área do Setor Leste, que não constava na 
proposta de Corrêa Lima e Godoy, é ocupada e posteriormente tem decretada sua regularização. Nela 
surgem os Bairros Botafogo e Vila Nova. Por fim, aparecem a oeste, Campinas e o Setor Cidade Satélite 
atualmente conhecido como Setor Coimbra.  
Fonte: SEPLAN de Goiânia (Planta Geral de Urbanização de Goiânia, de 1947. apud: MOURA, 2012). 

 

Com a consolidação do núcleo urbano nos anos 1930 e 1940, as desigualdades 

sociais forjadas na contradição entre “o planejado e o vivido”, dá expressão a 

modalidades de segregação dentro dos limites e nas periferias dos planos urbanísticos 

de Goiânia. No zoneamento de Corrêa Lima e depois na “setorização” de Godoy foram 

adotadas estratégias bem definidas de distribuição das classes no território da ova 

capital. 
                                                            
19 (BERNARDES, 2009). 
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Os segmentos sociais mais influentes deveriam concentrar ao sul da Avenida 

Anhanguera, na Rua 20, nas proximidades do Centro Cívico (proposto por Armando 

Godoy em substituição ao antes denominado “Centro Administrativo” e hoje Praça Dr. 

Pedro Ludovico Teixeira, popularmente conhecida como Praça Cívica), em menor 

medida, nas proximidades do Setor Sul e imediações do Bosque dos Buritis no Setor 

Oeste. Aos operários, trabalhadores em geral e baixos funcionários públicos foi 

destinado o Setor Norte e o Bairro Popular, entre a Avenida Paranaíba e a futura Estação 

Ferroviária (Praça do Trabalhador). Ali seriam alocados conjuntamente o Batalhão de 

Polícia e Exército (atualmente, 1º Batalhão da Polícia Militar de Goiás), a cadeia 

pública (1ª Delegacia da Polícia Civil) e a escola de artífices (Instituto Federal de 

Goiás). Se nas definições urbanísticas já se expressam projeções de segregações 

institucionalizadas, fora das diretrizes originárias de Goiânia, ocorre a ocupação de 

terrenos aa leste, por populações marginalizadas e trabalhadores mais pobres. Como as 

moradias na Vila Nova (Setor Leste-Vila Nova), no Bairro Botafogo (Leste-

Universitário), na, Nova Vila, e na Vila Operária (Setor Centro-Oeste), todos marcados 

por precariedades e estigmas negativos conferidos por instituições públicas à época20. 

Esses cenários se estendiam para além das ditas “barreiras” à expansão urbana, 

que ia da rodovia BR-153, percorria as imediações da Estrada de Ferro e as 

proximidades dos córregos Botafogo e Capim Puba. No oeste do centro em construção, 

em Campinas, já como bairro, emergem dinâmicas urbanas próprias, em que se 

misturavam signos da modernidade com de cidade interiorana, dividindo nas décadas 

iniciais, centralidade social, simbólica, política, arquitetônica com a “cidade planejada”, 

bem como, influenciou o surgimento de novos bairros ao seu redor, como a Vila Santa 

Helena e o Setor dos Funcionários 21. A expansão de Goiânia para terras mais 

longínquas ao norte dos limites impostos pelo plano diretor também se evidencia, como 

as dita”invasões” “Coronel Cosme”, “Botafogo” “Vilinha”, “Emílio Póvoa”, 

“Ferroviário”, Vila Monticelli, e Criméia22. Em seguida essas modalidades de ocupação 

sofrem com processos de remoção para conjuntos habitacionais em áreas distantes da 

região central (ANEXO III).  

Em suma, nesse primeiro momento de formação de Goiânia, o discurso do 

                                                            
20 Sobre a Vila Nova, ver: MATTOS, 2008. Sobre o Ferroviário e a invasão das margens do Córrego 
Botafogo, ver: BERNARDES, 1999 e 2009. 
21 Sobre Campinas e suas especificidades na formação de Goiânia ver: GOMES, 2002; TITO, 2008; 
VAZ, 2002; PAULA, 2003; CORREA, 2010.  
22  Sobre a Vila Monticelli, ver: GOMES, 2008; Sobre a Vila Coronel Cosme, ver: TRINDADE, 2009; 
PASSOS, 2009.  



28 
 

planejamento urbano promete organizar e estruturar uma “boa cidade”, com intenções 

de torna-la mais “funcional” e agradável a “vida moderna” para todos os seus 

habitantes. Já na “cidade vivida”, onde as pessoas estabelecem relações reais, a cidade 

dos planejadores entra em disjunção com os interesses das forças de poder. Não 

obstante os discursos oficiais percebem-se rapidamente os limites dos discursos das 

decisões assentadas unicamente na técnica do planejamento urbano, em relação às 

forças ditadas pelas exigências da captação de imigrantes, da recepção de força de 

trabalho, de investimentos e, enfim, das operações de mercado que inserem 

“flexibilidade” e amenizam o rigor da execução das diretrizes da política urbana, em 

favor de projetos ligados a negócios imobiliários e a construção civil. 

 

 

1.2 CENTRO(S), PERIFERIA(S) E O LADO NORTE DE GOIÂNIA 

 

Com a conjuntura do pós-1945, houve progressivo afrouxamento do controle das 

regras de parcelamento e ocupação do solo de Goiânia. O Plano de Edificações, 

aprovado em 1947, permitia novos loteamentos privados desde que arcassem com a 

infraestrutura urbana mínima. Esse plano foi resultado inicial das ações mais ou menos 

interessadas ligadas ao embrionário capital imobiliário. As prova dessa tendência são 

expressas em 1950, com as alterações na Lei 176 do plano, que retirou as exigências 

legais de urbanização obrigatória de novos bairros, com benefícios aos proprietários de 

terras. A especulação da terra virou atividade fundamental na produção de riqueza nos 

anos subsequentes. Os empreendedores imobiliários ficaram mais atentos às 

institucionalidades e às ações do Estado, coparticiparam com componentes técnicos e 

políticos ou mesmo dos governos, como aconteceu no início desta fase, com a eleição 

para governador do Estado de Goiás, do primeiro loteador privado de Goiânia – 

Jerônimo Coimbra Bueno, em 1945. Inicia-se desde então um novo período da vida 

urbana em Goiânia, com um processo maciço de parcelamento do solo, sem ocupação 

imediata na periferia, a partir de Campinas e a leste, oeste e sul da cidade planejada, até 

o município de Aparecida de Goiânia (ver FIGURA 5, 5a, 5b). 
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FIGURA 5 – ÁREA PARCELADA DE GOIÂNIA 1933-1939 
 
 

 

Descrição: Os loteamento autorizados pelo Governo do Estado de Goiás em Goiânia, do lançamento da 
pedra fundamental em 1933 até a consolidação da planta em 1939, compreendiam o pequeno núcleo 

planejado como traçado urbanístico incial, além do bairro de Campinas. Fonte: RIBEIRO, M.E.J.  2004 
 
 

FIGURA 5a – AREA PARCELADA DE GOIÂNIA DE 1940-1951 
 
 

 

Descrição: Com a abertura da legislação para loteamentos privados, desde que arcando com as 
urbanização do loteamento, legalização de ocupações nas periferias do Setor Central e de Campinas , 

inicia-se a expansão do parcelamento de Goiânia. Fonte: RIBEIRO, M.E.J.  2004 
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FIGURA 5b – ÁREA PARCELADA DE GOIÂNIA EM 1959 
 

 
Descrição: Após 1951, o abrandamento das normas urbanísticas produziram um massiço processo de 

parcelamento de quase toda a área do munícipio com execção dos extremos regionais, até 1959. Fonte: 
RIBEIRO, M.E.J.  2004 

 
 

Entre 1951 a 1959 foram efetuados 132 novos parcelamento em Goiânia, 

número superado somente nos anos 2000 (ver QUADRO 1). A população triplicou 

nesse período, saiu de 53.389 pessoas em 1950 para 153.505 habitantes em 1960. No 

entanto, a construção de Brasília e a chegada de camponeses expropriados pelas frentes 

de expansão nas fronteiras agrícolas do interior do Estado foram elementos mais 

determinantes para a atração do fluxo migratório para Goiânia, do que a oferta de 

terrenos pelo mercado imobiliário23. Assim, o rápido crescimento populacional 

aumentou a demanda por moradias, o que foi decisivo para a passagem do período de 

criação de um núcleo urbano planejado, para os ciclos de dispersão populacional em 

moradias distribuídas por periferias distantes, onde os terrenos eram mais baratos e, via 

de regra, apresentavam grandes distâncias de serviços e equipamentos públicos24. 

                                                            
23 (AMARAL, et all., 2002; OLIVEIRA, 2002). 
24 (BERNARDES, 2009; OLIVEIRA e MOYSÉS, 2005; MORAES, 2006; MOYSÉS, 2005). 
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Quadro 1 – Quantitativo da aprovação de loteamentos no Município de Goiânia, por década e situação fundiária– 1930 a 2012. 

Década / ano

Situação 

Total 
Aprovados pela Prefeitura de Goiânia 

Aprovado 
pelo Estado 

Aprovado 
pelo INCRA 

Irregular Clandestino Outros* 
Em 

Aprovação Situados em 
Goiânia 

Situados em 
Senador 
Canedo 

Distrito de 
Vila Rica 

1930 8 - - - 1 - - - - 9 

1940 - - - - 1 - - - - 1 

1950 125 - - 1 4 1 - 1 - 132 

1960 26 - - - 2 - - 4 - 32 

1970 22 - - - 1 - - 2 - 25 

1980 29 - - - - - - 1 - 30 

1990 106 - - - 1 1 - - - 108 

2000 216 - - - - - - - - 216 

2011/12 8 - - - - - - - - 8 

Sem Data 14 4 1 - 30 43 27 56 5 180 

Total 554 4 1 1 40 45 27 64 5 741 

Fonte: Prefeitura de Goiânia/ SEPLAM/ DPESE/DVCAD apud:  Anuário Estatístico de Goiânia 2012.  

Dados trabalhados pelo DPESE/DVSE 

* fazendas, chácaras, registros cartoriais por edital. 

Obs.: Senador Canedo foi emancipado em 09/01/88 (Lei Estadual 10.435). Abadia de Goiás foi emancipada em 27/12/95 (Lei Estadual 12.799) 

Atualizado em 23 de abril de 2012. 
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A ausência de restrição ao tipo de utilização dos lotes fosse industrial, comercial 

ou residencial – que prevalecerá durante os anos 1950 até meados dos anos 1960 – 

produziu forte impacto na estrutura e na forma da cidade.  De imediato, mesmo sem 

regras deliberadas para o parcelamento do solo, a atividade especulativa não significou 

em si a exploração da terra. A ocupação de áreas longínquas ao núcleo central possuiu 

ritmo lento, caracterizado pelo desinteresse em investir na terra. O parcelamento do solo 

acelerado e a consequente especulação nesse período foi mais fruto do temor de um 

novo endurecimento da legislação urbana, que viesse a regulamentar a criação de novos 

loteamentos, do que por uma visão propriamente capitalista sobre os terrenos25. 

Já a partir dos anos de 1960, a dominação mercantil sobre a terra (liberação do 

parcelamento do solo, formação de um mercado de terras, ação coordenada dos 

especuladores de terra, parcelamento de grandes propriedades rurais no entorno 

imediato das áreas urbanas, desregulamentações das obrigações dos loteadores) 

alimenta a contradições entre a “cidade vivida e a cidade planejada”. Com a oferta de 

terrenos para as camadas mais elitizadas da população goianiense nas áreas centrais, 

servidos de amplas áreas verdes e nas imediações oeste-sul da “cidade planejada”. A 

população de baixa renda vai progressivamente sendo deslocada para periferias 

precárias, principalmente nas parcelas norte, leste e extremo sul, dada a natureza 

residencial e baixo preço dos terrenos. Define-se um tipo de segregação centro-periferia 

em que os novos bairros são ocupados, em especial entre Campinas e o Setor Central26. 

Por exemplo, nas “invasões” por ricos e pobres do Córrego Areião no Jardim Goiás e de 

áreas próximas ao Córrego Botafogo, da Vila Morais, Vila Nova, Universitário (antes 

Botafogo) e de outras áreas a leste da BR-153, bem como, no entorno de Campinas, 

com o Setor Coimbra, do Setor Ferroviário, da Vila Abajá, Aeroviário, Capuava, 

Funcionários, Fama (Setor Marechal Rondon) Vila Operária (Setor Centro-Oeste), Vila 

São José, Vila Santa Helena, Setor Bueno e Macambira (Sudoeste e Jardim América). 

                                                            
25 Uma visão capitalista da terra urbana por parte dos proprietários, só foi acontecer mais tarde, com a 
industrialização da construção civil na segunda metade dos anos de 1960 (MOYSÉS e all. 2007; 
PDIG/2000 [1992]). 
26 Nos anos de 1970, com a transferência da prefeitura e demais órgão públicos para as imediações da 
Praça Cívica, o Setor Central se consolida como centro principal e Campinas vai progressivamente se 
confirmando como uma sub-centralidade popular de preservação de tradições, misturada com polos 
comerciais atacadistas, depois polo de confecções e mercados informais diversos, com oferta 
diversificada de serviços e transportes (MARQUES, 2012; PAULA, 2003; CORREA, 2010; PDIG, 
2000[1992]). 
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Vale ressaltar que nesse período um PD foi elaborado por Luís Saia em 196227. 

O plano foi definido pelos princípios de cidade policêntrica e adensada, apontava 

aspectos culturais e regionais para definição do zoneamento, sistema de vias e de áreas 

verdes. Os documentos técnicos de pesquisa apontavam os desrespeitos às leis de 

regulação, uso e parcelamento do solo, além da ação desregulada dos especuladores 

imobiliários, como os principais desafios a serem enfrentados para recuperação 

ambiental e realizar o melhoramento viário do município. No entanto, por conta das 

mudanças de conjuntura imposta pelo regime militar instalado com o golpe de 1964, o 

plano ficou somente no diagnóstico técnico, sem efetividade alguma e Goiânia 

permaneceu sem um planejamento definido até o final da década de 1960.  

O processo de aceleração da dominação capitalista de parcelamento e ocupação 

do solo do município aprofundou a concentração dos serviços urbanos no eixo da 

Avenida Anhanguera, com consequente periferização, em um momento sem 

regulamentações, mas “preservou” as terras ao norte do núcleo central da alocação de 

atividades comparativamente às demais extremidades de Goiânia. A expansão urbana 

permaneceu demarcada pelos limites da Terminal Ferroviário, no final da Av. Goiás, 

além das áreas de alagamento no desague do Ribeirão Anicuns no Rio Meia Ponte. Às 

exceções, após esse limite, eram a colônia do Preventório Afrânio de Azevedo instituído 

em 194328, e o Jardim Balneário Meia Ponte, acompanhado do projeto de instalação de 

um clube de lazer nas margens do rio e desabitado até os anos 196029. Cenário curioso 

que demonstra certo “desinteresse” por parte dos agentes de produção do espaço nas 

terras aos norte do município.  

Se na margem direita do Rio Meia Ponte, próximo aos córregos Botafogo e 

Capim Puba, além do Ribeirão Anicuns, a ocupação era lenta, na margem esquerda do 

rio, a construção e a necessidade de baixo adensamento ao redor do Aeroporto 

Internacional Santa Genoveva de Goiânia, construído em 1955, demarca ainda mais 

                                                            
27 Sobre esse plano, vale ressaltar que foi o primeiro instrumento a projetar uma nova divisão territorial de 
Goiânia após 30 anos. Em relação aos territórios da atual Região Norte ele designou como Meia Ponte 
(ANEXO IV) (RIBEIRO, 2010). Especificamente sobre o plano ver: MOTA, 2004 e 2012; 
28 Nas proximidades do atual Setor Urias Magalhães e no local do denominado Jardim Diamantino, foi 
ocupada por doentes, familiares, trabalhadores e profissionais de saúde desde 1943. Segundo informações 
da Associação de Moradores Pro-Bairros Setor Urias Magalhães e Adjacências. Disponível em: 
http://prourias.blogspot.com.br/.  
29 Consolidam-se como periferias pobres nas margens dos córregos afluentes do Rio Meia Ponte. Segundo 
informações da Associação dos Idosos do Jardim Balneário Meia Ponte e Bairros Adjacentes. Disponível 
em: http://www.associacaodosidosos.com.br/. No Programa Goiás de Norte à Sul, interessantes relatos 
dos pioneiros na ocupação da localidade está disponível em: 
http://www.goiasdenorteasul.com.br/programa_goiania--jd-balneario-meia-ponte_17 
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tarde a urbanização ao norte da área urbana original 30. Concomitante ao Aeroporto foi 

parcelado sem ocupação imediata o Setor Santa Genoveva, além da primeira etapa do 

Jardim Guanabara I e também da criação do Batalhão Militar31. Em 1959, surge o Setor 

Jaó, fruto de parceria do Governo do Estado com agentes do mercado imobiliário. O 

objetivo foi projetar um bairro luxuoso nas margens do lago da Usina Jaó, previsto no 

plano de Armando de Godoy, com traços urbanísticos inspirados nos park-ways e 

equipado com clube náutico em terrenos amplos ao norte do município32. Além desses 

setores nas proximidades do Aeroporto, ainda mais ao norte, próximo às faixas 

territoriais que abrangem o Ribeirão João Leite, antes do desague no Rio Meia Ponte, 

nas margens da rodovia GO-080, estrada para Nerópolis, o Jardim Pompéia e Setor São 

Judas Tadeu se enquadram no mesmo processo de parcelamento dos anos 1950, com 

ocupação branda a partir de fins dos anos 196033.  

Em resumo, entre os anos de 1950 e 1960 os terrenos nos extremo norte foram 

preservados do uso e produção diretamente capitalista do espaço goianiense, apesar de 

tendência de momento, com a consolidação da atuação de segmentos imobiliários nas 

brechas da ausência de planejamento. O cenário de baixa utilização das áreas ao norte 

revela certo “desinteresse” desses grupos, que, entre outros motivos, passa a ser 

justificado pela fraca industrialização de Goiânia, o que não faz crescer as pressões por 

moradias operárias verificadas nas cidades altamente industrializadas. Assim como, 

seus campos, matas e os cursos d’água, a exemplo do Rio Meia Ponte, do Ribeirão João 

Leite, do Ribeirão Anicuns, do Córrego Botafogo e Capim Puba, dão sentindo as 

representações que remetem ao bucólico, o contato com o “mundo rural” e com a 

“natureza virgem”. 

 

 

 

                                                            
30 A nova área, distante 8 km do Setor Central, foi oficialmente doada em 1955, pelo fazendeiro e médico 
Altamiro de Moura Pacheco, antigo proprietário e de vasta propriedade entre a margem Esquerda do 
Ribeirão João Leite e o Rio Meia Ponte. Através da cessão de suas terras foi construído não só o 
aeroporto, mas os parques estaduais, a CEASA, etc. (OLIVEIRA, 2008). 
31 Este setor teve o parcelamento aprovado em 1953, os primeiros moradores basicamente ligados a 
atividades rurais se instalaram à margem esquerda da Avenida Vera Cruz. (CARDOSO, 2012). 
32 Sua ocupação foi, também, induzida pelo elitizado Clube de Regatas Jaó, que criado para ser o mais 
sofisticado clube de lazer de Goiânia, no local onde antes funcionava a usina hidroelétrica então 
responsável pelo abastecimento do município. Segundo informações da Associação de Moradores do Jaó 
(AMOJAÓ). Disponível em: http://stjao.org/. Ver também: FROTA e CAIXETA, 2011.  
33 Caracterizados como “periferia pobre”, e seus moradores dedicavam-se principalmente a atividades 
agrícolas para consumo local (CORREIA, 2004). 
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1.3 AS DEFINIÇÕES INICIAIS DA REGIÃO NORTE EM FORMAÇÃO 

  

Goiânia em 1970, com apenas 40 anos, já contava com 400 mil habitantes 34. Em 

1971, o arquiteto Jorge Willhein entregou à Prefeitura Municipal um novo plano diretor, 

o PDIG (Plano de Desenvolvimento Integrado de Goiânia) 35. Com base nas diretrizes 

do palno foram simultaneamente aprovadas a Lei nº 4.525 (31/12/1971), que exigia dos 

especuladores a instalação de infraestrutura mínima para aprovação de novos 

loteamentos e, a Lei 4.527 (31/12/1971), que delimitava as áreas de expansão urbana. A 

partir de 1972, estas leis foram decisivas para a redução do ritmo de parcelamento 

desordenado que perdurará durante os anos de 1950 e 1960. 

O PDIG diagnosticou que a cidade possuía 55% de seus lotes desocupados e 

deveria ser adensada em grande escala, com políticas de construção industrializada de 

habitações. Nesse mesmo período, o Banco Nacional de Habitação (BNH) foi criado 

como empresa pública financiada pelo FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço), através do Sistema Financeiro de Habitação (SFH). O BNH/SFH foi à 

resposta política da ditatura militar às demandas por casa própria nas movimentações 

sociais dos anos de 60. Não obstante, a maioria dos loteamentos aprovados e 

financiados pelo Estado foram entregues aos mutuários sem que, necessariamente, suas 

construções viessem minimamente acompanhadas de rede de água, pavimentação e 

iluminação pública. Por exemplo, na expansão da cidade a sudeste e a sudoeste, através 

da construção de conjuntos habitacionais populares, como a Vila Redenção, a Vila Novo 

Horizonte a Vila União, a Vila Alvorada e a Vila Canaã. Logo em seguida, nas mesmas 

condições, foi construído no extremo oeste o Conjunto Vera Cruz e nas franjas a leste o 

Conjunto Riviera, financiados e comercializados via COHAB-GO (Companhia de 

Habitação de Goiás), que desde meados dos anos de 1960 centralizava as ações de 

produção de habitações no Estado de Goiás36.  

Os financiamentos do BNH/SFH também estimulou a migração para atividades 

de construção civil de especuladores de terra, que possuíam acumulação de capital 

advinda da abertura do mercado de terras de Goiânia nos anos 1950-60 37. Assim, o 

financiamento das moradias no correr da década de 1970, concentrou cada vez mais 

seus financiamentos nos apartamentos das classes médias. Como por exemplo, nos 

                                                            
34 De acordo com o Censo do IBGE (1970)  
35 Sobre o plano de Jorge Wilhein ver: RIBEIRO, 2010; MEDEIROS, 2012; MOTA, 2004.  
36 Sobre a atuação e os financiamentos de casas populares da COHAB-GO ver: MEDEIROS, 2012. 
37 Sobre a atuação do BNH em Goiânia ver: RIBEIRO, 2010; MOYSÉS, 2001. 
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edifícios residenciais construídos no Setor Central, no Setor Oeste, no Setor Marista e 

no Setor Sul (FIGURA 6).  

 

FIGURA 6 – CONCENTRAÇÃO DE MORADIAS DE ALTO PADRÃO EM 

GOIÂNIA NA DÉCADA DE 1970 – Círculo de Hoyt38 

 

 

Descrição: A concentração de moradias de alto padrão nos anos de 1970 se dá especialmente nas 

imediações da Praça Cívica e no Setor Oeste, além de partes dos setores Central e Sul. O Setor Jaó no 

extremo norte de Goiânia, isolado em relação aos demais, destoa também dos bairros pobres ao norte da 

capital Fonte: (MARQUES, 2012) 

 

No mesmo período, como efeito colateral das imposições legais para novos 

parcelamentos no município de Goiânia, o preço da terra sofreu elevações e 

impulsionou o deslocamento de migrantes de baixa renda, para os municípios vizinhos à 

capital. Nesse processo, os proprietários de terra, incentivados pela frouxidão das 

políticas de planejamento impostas por administrações municipais ao redor de Goiânia, 

criaram 100 novos loteamentos sem estruturas urbanísticas mínimas em Aparecida de 

Goiânia, no limítrofe ao sul da capital, gênese de problemas futuros ligados à 

metropolização39.  

Já em relação aos territórios ao norte do munícipio, com a instituição do PDIG 

em 1971, reconheceu a existência do Ribeirão Anicuns e do Rio Meia Ponte como 

impedimentos da expansão urbana. Os terrenos férteis e a extensa rede hidrográfica 
                                                            
38 Sobre a teoria da expansão urbana por círculos concêntricos de Hoyt e as definições teóricas dessa 
noção ver: EUFRÁSIO (2008) e VILLAÇA (2001). 
39 Inicia-se um processo de demandas partilhadas entre os municípios de modo desordenado (PINTO, 
2009). 
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foram levados em conta pelo plano, pois se contrapunham aos terrenos já parcelados e 

parcialmente ocupados leste-sul-oeste de Goiânia. No entanto, nas margens da rodovia 

BR-153, na saída norte do município, a segunda etapa do Jardim Guanabara I foi 

loteada e rapidamente ocupado em 1975, especialmente por populações removidas de 

áreas de risco na Nova Vila e no Setor Criméia Leste, onde foi alocado o Parque de 

Exposição Agropecuária de Goiânia. Em seguida, como nem todas as famílias foram 

atendidas, algumas ocuparam terrenos às margens do Córrego Pedreira, que só foram 

regularizados em 1986, como parte do Jardim Guanabara II. Juntamente com a criação 

da segunda etapa do Jardim Guanabara I, foi instalada também nas proximidades da 

saída municipal ao norte na BR-153, a CEASA-GO (Central de Abastecimento de 

Goiás). Essa empresa, à época vinculada ao governo federal, passou a centralizar no 

local a comercialização dos pequenos e médios produtores agrícolas locais.  Também 

com fins voltados ao abastecimento de alimentos em Goiânia e região, consta nesse 

momento a instalação da CONAB (Companhia Nacional de Abastecimento - que 

desempenha funções administrativas ligadas à produção agrícola da União), nas 

proximidades da Avenida Meia Ponte, que dá acesso ao Aeroporto Santa Genoveva, no 

Setor Jaó. Esse setor, por sua vez, durante os anos 1970, tornou-se um recanto longe da 

“cidade” para moradores e residências de alto padrão no norte de Goiânia, ponto 

destoante em relações aos bairros populares nas proximidades (ver FIGURA 6).  

Na faixa territorial ainda mais ao norte, entre o Ribeirão João Leite e o Rio Meia 

Ponte, foi criado o Campus Samambaia da Universidade Federal de Goiás (UFG), em 

1971. O campus da UFG foi instalado a mais de 10 quilômetros da Praça Universitária, 

nas proximidades da rodovia GO-080, saída para Nerópolis, assim induziu a ocupação 

em áreas da “zona rural” de Goiânia40. De um ponto de vista urbanístico, sua construção 

projetava uma cidade universitária retiradas das agitações dos núcleos urbanos e cercada 

de áreas verdes. Mas, implicitamente o propósito da ditadura com essa opção foi 

distanciar a influência crítica e política da universidade das áreas centrais de Goiânia, 

para terrenos longínquos na desabitada e embrionária “região norte”. Anexo à 

universidade, foi construído o Conjunto Habitacional Itatiaia I, com objetivo de atender 

aos técnicos e estudantes. O conjunto foi financiado por crédito coletivo em 1975, e 

somente nos anos 1980, sofre um novo ciclo de parcelamento. Ainda que gradual, o 

parcelamento dos Conjuntos Itatiaia II e III teve ocupação imediata. Essa última 

                                                            
40 À 14 km da Praça Cívica e 5 km após a última área então habitada, os fundos do Setor Criméia Leste, 
ainda antes do Rio Meia Ponte. 
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expansão possuía padrões diferenciados, respectivamente destinados à ocupação de 

professores e de frações de classes populares envolvidas nas dinâmicas da universidade. 

Também nas proximidades da UFG foram criados os primeiros bairros de chácaras, a 

exemplo das Chácaras Califórnia, Chácaras Samambaia, Mansões do Campus, Caraíbas, 

Village Casa Grande e Chácaras Retiro. Localizadas na margem esquerda do Rio Meia 

Ponte os bairros de chácaras tem perspectiva de promover um baixo adensamento e se 

justificam na necessidade de preservação ambiental do território. As chácaras 

demoraram a atrair moradores, como estudantes e professores da UFG, além de 

pequenos agricultores. Anteriormente loteados, os populares Setor São Judas Tadeu e o 

Jardim Pompéia também tiveram seus processos de ocupação acelerados com a 

instalação do Campus Samambaia da UFG. 

Na margem direita do Rio Meia Ponte, nas proximidades do desague do Ribeirão 

Anicuns e do Córrego Caveiras, novos parcelamentos foram realizados ou loteamentos 

anteriormente parcelados passam por ocupação mais nítida. Junto à bacia do Rio Meia 

Ponte, por exemplo, o Setor Urias Magalhães, a Granja Cruzeiro do Sul, o Setor Perim, 

o Setor Progresso, a Vila Clemente, a Vila Cristina, a Vila Maria Dilce, o Jardim 

Balneário Meia Ponte, além de bairros de chácaras, como as Chácaras Maria Dilce e as 

Mansões Goianas. Essas localidades se consolidaram no período como bairros 

populares de periferias de Campinas e do Setor Central, contigua a Avenida Marechal 

Rondon e da Rua José Hermano, em cenários flagrantes de risco socioambiental, com 

forte ocorrência de enchentes e presença de moradias precárias41.  Esse espaço definiu a 

formação, ao norte de Goiânia, da região conhecida como “Vale do Rio Meia Ponte”, 

com faixas territoriais do norte ao noroeste de Goiânia, entre a margem direita do Rio 

Meia Ponte e esquerda do Ribeirão Anicuns, nas bordas de Campinas e do Setor 

Central42. O Setor Urias Magalhães e o Jardim Balneário são os mais extensos e 

populosos, apesar de lenta e gradual ocupação, como nos demais bairros da região. 

Consta da passagem dos fins dos anos de 1970 e começo dos anos de 1980, nas 

proximidades da Região Vale do Rio Meia Ponte, o processo conflituoso de ocupação da 

Região Noroeste, no bojo do ressurgimento das lutas sociais no Brasil43.  Em seguida, já 

durante os anos de 1980 e 1990, há um visível adensamento nessa região, com a 

                                                            
41 Uma análise sobre as áreas de risco ambiental, com a enumeração de todos os pontos de enchentes e 
inundações em Goiânia, pode ser vista em: MOYSÉS e BORGES, 2009.  
42 Vale destacar que essa região deixa de existir institucionalmente e passa a se incorporar à Região Norte 
a partir da segunda metade dos anos 2000 
43 Sobre o processo de formação da Região Noroeste ver: MOYSÉS, 2001; OLIVEIRA, 2002. 
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formação de um imenso bolsão de pobreza. Novos conjuntos habitacionais foram 

criados pelo poder estadual, com baixa qualidade urbanística, em terrenos 

caracterizados por extensa rede hidrográfica e distantes até 20 km do “centro”, o que 

reconfigura os traços de segregação socioespacial em Goiânia.  

Diante dos cenários de formação de regiões ao norte do núcleo central de 

Goiânia, nas faixas de terra ao norte, que envolvem a margem esquerda do Rio Meia 

Ponte até o encontro com a BR-153(060), a ocupação até então se dava de maneira lenta 

e esparsa. Nessa área, a “Região Norte” adquire contornos em terrenos definidos pelo 

planejamento urbano municipal em grande parte de zona rural, não adequada ao 

parcelamento e ocupação com atividades de densidade elevada, principalmente devido 

aos riscos ambientais. 

Os primeiros reconhecimentos da Região Norte se dão no bojo da desaceleração 

da produção de habitações, muito por conta de crises econômicas e políticas no país, 

que desarticularam os financiamentos via BNH/SFH e apontaram caminhos para a 

democratização do Estado, respectivamente a partir de fins dos anos 1970 a meados dos 

anos 1980. Com a paralisia das políticas habitacionais ampliaram os cenários de 

pobreza, moradias precárias e exclusão de parte significativa de seus habitantes, bem 

como de ilegalidades. No fechamento desse período, na formação inicial da Região 

Norte, o Setor Goiânia 2 demonstra com nitidez a ação predatória do mercado sobre 

terrenos caracterizados por fragilidades ambientais e designados por entidades técnicas 

como impróprios para a ocupação. O setor, parcelado em torno das matas ciliares e 

pântanos do Rio Meia Ponte e desague do Ribeirão João Leite, teve empreendimento 

lançado em 1983 pela Construtora Encol SA, com intuito de atrair distintos fragmentos 

das camadas médias do norte de Goiânia para viverem em habitações do tipo conjuntos 

de apartamentos e casas seriadas de padrão médio44.  

Por fim, ao recapitular o processo de produção do espaço goianiense, considera-

se que as terras ao norte de Goiânia passam pelo “desinteresse” dos agentes do mercado 

imobiliário, desde os anos de 1930. Como essas ações se concentraram no adensamento 

das terras ao sul, sudoeste, leste e oeste, os terrenos ao norte tiveram suas matas virgens 

de Cerrado e os cursos d’água preservados. Entre 1950 e 1980 esse desinteresse, agora 

por parte da produção capitalista do espaço, juntamente com as restrições legais quanto 

                                                            
44 A Construtora Encol S.A., com um discurso ambiental, foi responsável pelo empreendimento, sendo 
que abaixo da Avenida Perimetral Norte os terrenos foram demarcados com amplas áreas verdes e 
terrenos projetados para casas amplas de padrão médio e médio-alto e condomínio-clube vertical às 
margens da nova Avenida Pedro Paulo de Souza sobre o Rio Meia Ponte, no Criméia Leste (ANEXO V). 
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à ocupação nas imediações do Rio Meia Ponte, contribuiu para que a formação da 

Região Norte se desse em afinidade com temas ecológicos. Se essa tradição de alertas e 

respeito às singularidades ambientais ao norte da cidade contribui para inibir a ocupação 

predatória de seus espaços – com “exceções” brevemente tratadas –, formou-se em 

contrapartida uma imensa área de terras estocadas em “vazios urbanos”.  
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2. A REGIÃO NORTE NA METROPOLIZAÇÃO DE GOIÂNIA: POLÍTICA 

URBANA E SEGREGAÇÃO SOCIOESPACIAL. 

 

O contexto de fins dos anos 1980 e dos anos de 1990 é marcado pelo “signo do 

fim da história: colapso do socialismo e hegemonia das ideias neoliberais, vitória do 

capitalismo e da democracia liberal” 45. A “globalização” marca sem paralelo na 

história, o domínio do capitalismo na economia através dos circuitos globais de 

especulação financeira e redes virtuais de comunicação. De um ponto de vista político, 

as definições impostas pelo “Consenso de Washington” asseguram a hegemonia das 

ideologias neoliberais na maioria dos governos do período. 

As operações especulativas financeiras incidem nas crescentes operações sobre 

os espaços, ao mesmo tempo, novas tecnologias inseridas nos processos produtivos 

torna possível, a depender da vontade de ação das forças sociais, a produção do espaço 

urbano em qualquer lugar e sob qualquer condição46. No Brasil, representantes das 

políticas neoliberais alcançam posições de poder, imbuídos de articular políticas de 

flexibilização das regulamentações econômicas, sem transferências dos custos para os 

capitais e, consequente paralisia dos investimentos públicos em desenvolvimento e 

combate às desigualdades sociais. As ações coordenadas pelo Estado para a ocupação 

do interior do país, que já haviam cessado desde meados dos anos de 1970, a partir dos 

anos de 1990 foram abdicadas em favor da descentralização das responsabilidades para 

governos estaduais e municipais, na sequência das demarcações da Constituição Federal 

de 1988. 

Em Goiás, os circuitos de produção e acumulação global de capitais, com apoio 

de governos locais, impõem o ajustamento das funções do planejamento territorial em 

relação à competição com “localidades” de todo o mundo. Essa realidade produziu 

“guerras fiscais” entre estados e municípios, dispersão da agroindústria para cidades 

pequenas e médias, expropriação das terras de camponeses para serem destinadas a 

industrialização da agricultura, propagação da indústria do turismo em ermos 

                                                            
45 (POMAR, 2005, p. 58, apud: BORON, 1994). 
46 As mudanças no regime de acumulação capitalista, que progressivamente a partir da década de 1970 
passa de uma estrutura fordista de produção para uma estrutura flexível, fragmentam e reconfiguram as 
noções de tempo e de espaço, com inflexões na produção do ambiente construído contemporâneo e na sua 
apropriação por todo o globo (HARVEY, 1980; 1993; 2005). O papel do Estado nesses contextos fornece 
condições para “operações urbanas” em localidades centrais e periféricas das cidades , a fim de canalizar 
o excedente de capital e alocação vantajosa para sua reprodução . 
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paradisíacos, etc. 47. A reestruturação das relações econômicas e políticas em nível 

global e nacional também coincidem com a maturação da “metropolização” de Goiânia, 

processo em que múltiplas frações de sua população e dos municípios adjacentes 

passam a partilhar em um vasto território regional-urbano as contradições entre ações, 

conduções e posicionamento circunscritas para além dos limites municipais48. 

A “metropolização” da capital de Goiás se desenvolveu, desde o início, sem um 

planejamento definido, o que corroborou a processos dramáticos junto aos municípios 

limítrofes. A Prefeitura Municipal de Goiânia e o Governo do Estado de Goiás não 

foram capazes de aglutinar forças institucionais em nome de um projeto metropolitano. 

Por exemplo, durante momentos preliminares desse processo, Goiânia só possuía o 

Plano de Implementação do Sistema Integrado de Transporte de Massa, elaborado por 

Jaime Lerner em 1975, que servia para orientar a abertura de vias públicas e dos eixos 

do transporte coletivo junto às cidades limítrofes à capital. 

O cenário de vácuo institucional dos anos 1980, por conta do contexto de crise 

econômica não significou novo impulso à expansão urbana desenfreada, como ocorrerá 

nos anos 1950. Ainda assim, aas incertezas nos rumos do planejamento urbano 

goianiense corroborou as permissividades legais necessárias para a autorização 

prolongamento da Avenida Goiás e a construção da Avenida Perimetral Norte, em área 

até então pertencente a “zona rural” no norte do município. Essas duas avenidas passam 

a desempenhar funções especiais de conformação dos limites da “Região Norte”, pois 

delimitam em eixos sul-norte e noroeste-leste a abrangência do seu território em relação 

as vias expressas e rodovias de Goiânia. A “Goiás Norte” foi estendida a custo da 

desocupação de moradias populares no Setor Norte-Ferroviário, bem como sua 

construção violou a área central da Praça dos Trabalhadores, na Estação Ferroviária, 

                                                            
47 Sobre as lógicas de mobilização social para adentar as arenas de competição de localidades mundiais, 
ver: VAINER, 2000. Em Goiás os estudos sobre os incentivos fiscais também reconhecem essa lógica de 
inserção na competição global, inclusive nas análises de conteúdo de programas de incentivos fiscais, 
como o Fomentar, o Feincom e o Produzir (LAURIAS, 2009). 
48  Nas ciências sociais, as noções mais usuais de metropolização reportam a movimentos de expansão e 
interfaces entre áreas de diferentes municípios, que mostram dimensões econômicas e sociais, com grande 
concentração demográfica, combinações de investimentos do capital produtivo e financeiro, expansão da 
infraestrutura de comunicação, da oferta de transportes e serviços especializados (OBSERVATÓRIO, 
2005). Essas características são percebidas desde pelo menos a década de 1970 em Goiânia, embora não 
tenha integrado as regiões metropolitanas instituídas pela ditadura militar. No início dos anos de 1980 a 
influência regional de Goiânia se torna mais notória, muito por conta da abrangente oferta de serviços 
médico-hospitalares e educacionais, intenso comércio varejista em geral e especializado, que atendia à 
maioria dos municípios goianos e das regiões leste de Mato Grosso, do Planalto Ocidental da Bahia, e do 
Tocantins, além de parcelas da população do Distrito Federal. Ver: IBGE, 1972; IBGE, 1987. 
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tombada como patrimônio histórico do município49. Com esse prolongamento, novos 

bairros foram construídos, como a Vila Roriz e a Vila Nossa Senhora Aparecida, na 

“Região Vale do Rio Meia Ponte”. Tais localidades abrigaram moradores removidos ou 

desabrigados de outras áreas da capital, em uma área de risco, sob o consentimento da 

prefeitura 50. 

Já a Perimetral Norte foi construída pelos governos municipal e estadual entre 

1984 a 1999, primeiramente, com função de delimitar a expansão urbana ao norte do 

município. No entanto, a ausência de um controle eficaz sobre o uso dos terrenos nas 

imediações acelerou a proliferação de atividades econômicas de grande impacto. No 

decorrer dos anos 1990, se antes deveria assegurar a preservação da rede hidrográfica e 

das faixas verdes que demarcam os limites da ocupação ao norte de Goiânia, desde 

então passa a ser atrativa aos empreendimentos imobiliários. Especialmente, por sua 

condição privilegiada de principal via expressa de conexão intermunicipal com as 

rodovias GO-060, na saída para Trindade e a oeste do município, com a GO-070, na 

saída para Goianira e Inhumas, com a GO-462, na saída para Nova Veneza e Santo 

Antônio de Goiás – nas proximidades do Campus Samambaia da UFG –  e com a GO-

080, saída para Nerópolis no Setor São Judas e no Jardim Pompéia, além da BR-153 

(060), na saída para Anápolis-Brasília. 

A expansão das duas vias provocou um ciclo de ocupação disperso e 

fragmentado, em terrenos de encostas de morros, nas margens de cursos d’água e 

nascentes, por todo o norte de Goiânia. Nesse caso, na Região Norte, os diferentes 

modos de vida e perfil societário ficam todos envoltos sob os mesmos desafios impostos 

pela pelas necessidades imperiosas de preservação ambiental com baixo adensamento, 

não sem conflitos de opiniões e interesses. Desta forma, por exemplo, a atuação política 

de atores que ocupam a região, como o Campus da UFG, o Aeroporto, à CEASA e 

CONAB, o Batalhão do Exército, a Embrapa e o INCRA, tendem a reivindicar a 

manutenção do baixo adensamento, já que condição de suas atividades. Na contramão é 

                                                            
49 O prefeito de Goiânia à época, Joaquim Roriz, autorizou o projeto. Concomitante à expansão da 
avenida, foi inaugurado o Terminal Rodoviário de Goiânia em 1987, o que atraiu a chegada de migrantes, 
transeuntes, hóspedes dos vários hotéis, frequentadores dos comércios populares, circulação de veículos, 
entre outros elementos que compõem os cenários urbanos das rodoviárias de grandes cidades. Ao 
contrário da antiga rodoviária na Avenida Anhanguera, em frente o Lago das Rosas, o local escolhido no 
Setor Norte Ferroviário ainda não estava adensado e contava com amplas avenidas na sua área de 
influência. 
50 A Vila Roriz, assentamento realizado pela Prefeitura de Goiânia, contou com precária urbanização e 
condições de moradia, em uma área alagamento do Rio Meia Ponte e Ribeirão Anicuns, com constantes 
efeitos perversos para a população local por conta de transbordamentos, pestes e inundações das casas. 
(MOYSÉS e BORGES, 2009). 
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exemplar a instalação da fábrica de processamento de tomate da indústria de alimentos 

Arisco, que intensificou a atração de trabalhadores, bem como promoveu flagrante 

ameaça ambiental em extensa área de cobertura verde e de inúmeros mananciais, nas 

proximidades do Rio Meia Ponte. A instalação da fábrica à época precipitou 

insatisfações e denúncias de ilegalidades pela comunidade local, especialmente por 

ameaçar as margens do Rio Meia Ponte e criar precedentes para as pressões de outras 

frações de capital na área51. 

Constrói-se nesse momento, com impulsos da democratização do país, o cenário 

para os reconhecimentos de vínculos comunitários e representativos com 

desdobramentos institucionais para as concepções da “Região Norte”. Entre os 

segmentos políticos atuantes destacam-se o campo democrático-popular, com iniciativas 

propostas para a preservação ambiental e melhorias na estrutura urbanística da região. 

Já as ações de representantes políticos dos mercados partidarizam com o destino dos 

terrenos aos usos industriais e comerciais de grande porte ao norte de Goiânia. Esses 

dois polos conflitantes disputam espaços nas arenas de decisão da política urbana e 

propõem alternativas para a utilização, especialmente, dos “vazios urbanos”, numerosos 

na região por conta das restrições quanto ao uso do solo, que contribuíram para a 

preservação de áreas com fragilidades ambientais e também para a estocagem de terra. 

Ao levar em conta esse cenário de disputa na região Norte de Goiânia, a fim de 

traçar as estruturações sociais e de poder que reflexionam nas condições concretas de 

produção do espaço, consideram-se as contribuições da literatura das ciências sociais, 

em que as metrópoles brasileiras são abordadas através de dois eixos analíticos 

principais. O primeiro eixo dá ênfase aos processos políticos que coordenam 

reestruturações dos territórios de nações, regiões, metrópoles e municípios, ensejados 

nas modificações socioeconômicos na esteira da globalização52. O segundo eixo, analisa 

                                                            
51 Essa grande fábrica foi um dos símbolos de Goiás durante os anos de 1980 e 1990, por sua capacidade 
produtiva e representação midiática em nível nacional. Sua instalação próxima à rede hidrográfica de 
abastecimento de Goiânia – entre o Rio Meia Ponte, Ribeirão João Leite, Ribeirão Anicuns, Córrego 
Caveiras e nascentes por toda essa extensão – desde esse período também proporcionou efeitos perversos 
para as populações locais e de toda Goiânia. De antemão, a fala de um senhor de 62 anos, morador à 38 
anos da Vila Monticelli, localizada nas margens do Rio Meia Ponte, dá tom dramático ao cenário, “Aqui 
tudo era roça de milho, feijão. O rio não tava poluído, podia beber água do rio, tinha laranja, mexerica. 
Nóis era muito homem, nóis pescava. O rio começou a poluir mais depois com o Arisco.” (apud.: 
GOMES, 2008). 
52 Esse eixo analítico se desdobra em duas tendências explicativas, a primeira preocupada com as 
discussões sobre os entraves do planejamento territorial de abrangência metropolitana e a segunda com as 
possibilidades do planejamento urbano municipal desde as definições constitucionais de 1988. A primeira 
tendência explicativa constata que nas grandes aglomerações urbanas brasileiras está concentrado o 
grosso das atividades econômicas e demográficas do Brasil e, onde as expressões das mudanças 
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os poderes estruturantes do espaço intra-urbano como primordiais para se entender as 

metrópoles, pois conformam determinada segregação socioespacial com perpetuação 

independente de influências dos momentos econômicos globais 53. Os dois eixos 

analíticos não necessariamente se anulam ou se invalidam reciprocamente, pois apesar 

de possuírem distintas respostas e enfoques sobre as mazelas nas metrópoles, aposta no 

planejamento urbanístico e no ordenamento do território, tal qual em reformas sociais 

estruturantes, como imperativo para atenuar as profundas desigualdades da sociedade 

brasileira. 

Nesse sentido, para uma reconstrução analítica vantajosa da realidade de 

conformação metropolitana de Goiânia torna-se imprescindível levar em conta os 

aspectos intra-urbano e regionais-metropolitanos, desde que, articulados aos 

movimentos dos habitantes na luta por direitos e por melhores condições de vida. Nos 

dois tópicos subsequentes, dos três no capítulo, com foco nas definições sobre a Região 

Norte serão discutidas os cenários da política urbana no tocante as regulações do 

território de Goiânia, especialmente sobre os PDs pós-Constituinte de 1988, bem como, 

terão análise os padrões de segregação socioespacial, a partir das transformações 

observadas nos anos de 1990 até meados dos anos 2000. 

 

2.1 POLÍTICA URBANA E “SUSTENTABILIDADE” NA REGIÃO NORTE  

 

A definição de “política urbana” na Constituição Federal de 1988, no Capítulo 

II, artigos 182 e 183, instituem mecanismos de planejamento, controle e uso da 

“propriedade urbana”, através da demarcação legal da Função Social da Propriedade 

(FSP – § 2º). De modo geral, o novo marco constitucional promete promover a reforma 
                                                                                                                                                                              
econômicas e políticas em nível global e nacional são sentidas mais dramaticamente (RIBEIRO, 2001, p. 
18). Nas metrópoles as desigualdades e “atrasos” estruturantes da sociedade brasileira estão articulados 
diretamente a economia global, que impõe um “estado de exceção” institucional montado para viabilizar 
interesses de grandes corporações. Já a segunda tendência explicativa discute no campo das políticas 
municipais de planejamento urbano no Brasil, especialmente os PDs e demais políticas participativistas.  
53 O segundo eixo de estudos sobre as metrópoles brasileiras pode ser denominado genericamente de 
localista ou intra-urbano, em que nas metrópoles brasileiras (e latino-americanas) a “força mais poderosa” 
na estruturação do espaço “intra-urbano” são as ações desdobradas para a apropriação diferenciada do 
ambiente construído na luta entre classes sociais (Villaça, 2001, p. 45). A apropriação diferenciada do 
espaço está no bojo da dominação e as vantagens de acesso ao consumo, em que são realçados os traços 
de segregação urbana, com tendências à produção de regiões periféricas imensas em detrimento de uma 
única região que concentra riqueza. Essa tendência só remotamente receberia influências das 
transformações no capitalismo nacional e global. Em concomitância a “violência e o medo [do crime] se 
combinam a processos de mudança social nas cidades contemporâneas, gerando novas formas de 
segregação espacial e discriminação social”, em que o “novo meio urbano reforça e valoriza 
desigualdades e separações e é, portanto, um espaço público não democrático e não moderno.” 
(CALDEIRA 2000, p. 9-12). Esse padrão tem sua expressão máxima nos “enclaves fortificados”.  
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urbana e ampliar a participação de frações da sociedade antes excluídas das decisões 

sobre os rumos das cidades. 

A FSP passa a submeter às exigências fundamentais de planejamento aos 

interesses públicos e sociais, em contradição com o contexto de ascensão das 

perspectivas “neoliberais” e privatistas no Brasil. As orientações de aplicação da norma 

no desenvolvimento e na expansão urbana ficaram a cargo dos municípios, via Planos 

Diretores. Em Goiânia a institucionalização dos PDs não representou grande novidade, 

pois a cidade nasceu como planejada e ao longo de seu desenvolvimento, na maioria do 

tempo, possuiu algum planejamento urbano instituído. No entanto, somente depois de 

redefinidos os conceitos institucionais pós-1988 no Brasil, que se retomaram as ações 

de planejamento e ordenamento urbano do município, ausentes por 20 anos, com o 

Plano de Desenvolvimento Integrado de Goiânia (PDIG-92). 

O PDIG-92 foi aprovado concomitante à conjuntura de formação metropolitana 

goianiense, não à toa, também foi o primeiro instrumento de planejamento urbano que 

trata, mesmo que brevemente, de questões relacionadas à Goiânia e municípios 

limítrofes54. Os resultados dos trabalhos de pesquisa do plano definiram as principais 

recomendações a partir das diretrizes de “sustentabilidade ambiental” e, de acordo com 

a Constituição Federal, da proeminência conceitual da “função social da propriedade”. 

Deste modo, o campo político passa a ajustar as representações sobre a “cidade”, 

através do discurso da “sustentabilidade socioambiental”, com imagens de afirmação ou 

contestação dos empenhados institucionais avaliados pela opinião pública. A noção de 

“sustentabilidade”, também se torna elemento, sobretudo, das publicidades dos agentes 

do mercado imobiliário e do marketing político dos governos. Nesse sentido é elementar 

a análise da execução ou não do planejamento urbano, em suas conceituações e 

definições principais, ou seja, políticas concretas sobre a implantação FSP e a 

preservação ambiental. O “planejado” e o “vivido” remete aos anos iniciais de Goiânia, 

agora com temáticas a serem disputadas pelas definições no campo da “cidade 

ecologicamente correta”. 

 O plano instituiu uma nova regionalização de Goiânia, que vigorou até meados 

dos anos 2000 (ANEXO V). A nova divisão municipal teve como estratégias de 

destaque as propostas para barrar a expansão a sudoeste e a noroeste, estimular o 

                                                            
54 Para a elaboração do PD a Prefeitura Municipal contratou, entre 1990 a 1992, a empresa Engevix 
Engenharia S. A. (OLIVEIRA, 2011; MOYSÉS, 2005.). Cabe ressaltar que a aprovação desse plano 
diretor não adotara as metodologias participativistas, futuramente incluídas como exigência legal no 
Estatuto das Cidades de 2001 e que serão discutidas mais adiante na análise do PD de Goiânia de 2007. 
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adensamento no Jardim Goiás e nas avenidas-polo, como a Anhanguera e a T-63, além 

de apresentar planos de recuperação das margens do Ribeirão João Leite e do Rio Meia 

Ponte na Região Norte, do córrego Macambira na Região Sul, do Capim Puba na 

Região Sudoeste e do Anicuns a oeste. O PD, mediante aprovação de regulamentação 

específica, estabelece também as Áreas de Preservação Ambiental (APAs) na encosta 

do Ribeirão João Leite, no Vale do Rio Meia Ponte, no Morro do Mendanha, no Jardim 

Botânico, e Unidades de Preservação Ambiental (UPAs) no Morro do Além e Morro da 

Serrinha55. Para a Região Norte são enfatizados os possíveis impactos ambientais 

perversos, com possibilidades de erosões e inundações, especialmente por suas 

características naturais reconhecidas décadas antes e que assim ser destinada ao baixo 

adensamento56. 

No entanto, se pouco se avançou no período de vigência do PD em relação à 

regulação dos mecanismos de aplicação da FSP, as intervenções para a viabilização da 

alocação de novos equipamentos de grande impacto na Região Norte colocam em 

perspectiva também a conceituação de “sustentabilidade”. Por exemplo, em meados dos 

anos de 1990, em área de fragilidade ambiental elucidada pelo próprio PD, foi instalado 

o hipermercado Carrefour Norte, depois Atacadão, nas proximidades do desague do 

Córrego Caveiras no Rio Meia Ponte, com incentivos fiscais e afrouxamento das regras 

de impacto, o que estimulou o adensamento no cruzamento da Avenida Goiás Norte 

com a Avenida Perimetral Norte. Outro exemplar nas proximidades do Ribeirão 

Anicuns, em que foi liberada a construção do shopping de comercialização atacadista de 

produção têxtil Goiás Center Modas, assim como as já citadas expansões da Avenida 

Goiás Norte57 e Perimetral Norte 58. 

                                                            
55 Para avaliações dos PDs de Goiânia levando em conta as especificidades ambientais dos diferentes 
espaços da cidade ver: RIBEIRO (2010).   
56 (PDIG, 2000 [1992]) 
57 No final dos anos 1990 e começo da década de 2000, a Avenida Goiás Norte foi estendida para o Setor 
Recanto do Bosque, nas margens do Rio Meia Ponte, com a promessa da implantação de um sistema 
exclusivo de transporte público, com ligação direta entre Aparecida de Goiânia à Região Noroeste. 
Mesmo que postergada pelos poderes políticos nos últimos 20 anos e, a partir dos anos de 2010, retomada 
no debate público com a licitação de um sistema de ônibus rápido (BRT) em parceria do Governo Federal 
com Prefeitura de Goiânia, essa medida se efetivada sem articulação com mecanismos de controle sobre o 
uso e a ocupação da terra por toda a extensão do Vale do Rio Meia Ponte pode produzir graves impactos 
socioambientais, para Goiânia e cidades vizinhas. Essa preocupação se justifica, pois já que nas diretrizes 
de planejamento urbano instituído em Goiânia desde os anos 1970 até a atualidade é recomendado o 
adensamento nos eixos estruturais de transporte sem muita clareza sobre as diferentes modalidades de 
ocupação dos distintos espaços. Mas, de antemão, a condição caótica do transporte coletivo de Goiânia 
motiva um otimismo da população da região e de Goiânia em geral. 
58 Consta também desse período, mais um prolongamento da Avenida Perimetral Norte, executada pelo 
Governo Estadual. Novos galpões industriais e comerciais são construídos nas últimas franjas urbanizadas 
limítrofes ao norte de Goiânia, em terrenos baratos para os proprietários, mas caracterizados por 
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Como balanço final dos anos de 1990 e início dos anos de 2000, considera-se 

que as regulamentações e diretrizes do planejamento urbano contribuíram para uma 

ocupação mais racionalizada da Região Norte de Goiânia, ainda que em momentos 

específicos, ações públicas tenham legitimado posturas contrárias a essa política. Para o 

período seguinte, com a aprovação da Lei 10.257 de 10/07/2001, popularmente 

conhecido como “Estatuto das Cidades”, os municípios brasileiros em geral, ganham as 

regulamentações federais necessárias para a aplicação da política urbana instituída na 

Constituição, através dos PDs e da promessa de efetiva participação social na definição 

do planejamento urbano municipal59. 

As diretrizes do Estatuto das Cidades foram definidas em Goiânia pelo PD de 

2007, que interagiu com as forças sociais compelidas em influenciar políticas públicas e 

governos. A elaboração do PD-2007, contou minimamente com espaços participativos, 

a exemplo de audiências públicas, debates técnicos e reuniões nos bairros. Porém, as 

plenárias tiveram a composição predominante de funcionários-técnicos da Prefeitura 

Municipal de Goiânia, para em seguida se verificar profissionais técnico-científicos das 

universidades locais, organizações profissionais, movimentos comunitários e outros 

vinculados à questão habitacional. O ínfimo comparecimento dos representantes dos 

capitais, especialmente do mercado imobiliário, nas principais arenas de disputa 

institucionais decisórios da política urbana democrática, como as audiências públicas 

dos PDs, revelam desprezo pelas deliberações coletivas e contrariam o protagonismo de 

suas ações na produção do espaço60. 

Em relação ao conteúdo, as noções de “cidade sustentável” e “compacta” estão 

no centro das ações urbanísticas pelo PD61. Nessa perspectiva é sugerida uma nova 

                                                                                                                                                                              
fragilidades ambientais – Morro do Mendanha, Morro do Além, Rio Meia Ponte, além das imediações do 
Ribeirão João Leite e de toda a rede hidrográfica que abastece Goiânia e municípios próximos. 
59 Ao lado do Estatuto das Cidades, em relação à política urbana nos municípios, somam-se as 
conferências das cidades, o Orçamento Participativo, os conselhos participativos de política e 
desenvolvimento urbano, além de diversos outros conselhos de gestão pública, a fim de se colocarem 
como mecanismo de descentralização das decisões do Estado para a sociedade civil. Ainda, vale destacar 
que, os movimentos de reforma urbana em 2003, sob o governo Lula, ajudaram na construção do 
Ministério das Cidades (MCIDADES) e com ele uma série de novas políticas, como a Conferência 
Nacional das Cidades, o Programa Nacional de Regularização Fundiária, a criação dos conselhos das 
cidades, o FNHIS (Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social), as leis municipais e planos 
nacionais de saneamento e de mobilidade (MARICATO, 2011).  
60 Sobre a avaliação da participação social na elaboração do Plano Diretor de Goiânia de 2007 ver: 
RODRIGUES, 2008; OLIVEIRA et. all., 2011. 
61 Assim exposto no PD, por exemplo, “I- o direito à cidade sustentável, compatibilizando o crescimento 
econômico com a proteção ambiental, o respeito à biodiversidade e a sociodiversidade” ou  “Art. 4º O 
Plano Diretor, instrumento da Política Urbana, incorpora o enfoque ambiental de planejamento na 
definição do modelo de desenvolvimento do Município, devendo compatibilizar-se com os planos 
regionais e setoriais complementares”. (GOIÂNIA, 2007). 
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divisão do município, entre a Macrozona Construída, que engloba sete regiões intra-

urbana (Norte, Sul, Leste, Oeste, Noroeste, Sudoeste e Central), e mais sete macrozonas 

rurais (João Leite, Lajeado, Barreiro, Dourados, Anicuns, São Domingos, Capivara). 

Em relação aos terrenos no norte de Goiânia, as macrozonas, do João Leite e do 

Capivara correspondem juntas a 52,86% da “área rural” do município. Somam-se 

também as Áreas de Preservação Permanente (APP), os canais de drenagens que 

recarregam o Ribeirão João Leite, responsável pelo abastecimento de água Goiânia, 

como o Rio Meia Ponte, Córrego Samambaia e Ribeirão Capivara (FIGURA 7)62. Essas 

diretrizes confirmam a condição de reserva dos usos das terras ao norte de Goiânia, para 

fins de preservação ambiental e atividades “rurais”. 

  
FIGURA 7 – MACROZONAS RURAIS DE GOIÂNIA – PD-2007 

 
Descrição: Em destaque as macrozona rurais de Goiânia. Observa-se envolve ao norte dos limites 

municipais a Macrozona do Capivara e a Macrozona do João Leite. 
 Fonte: PD-2007  

 

Em relação às diretrizes explícitas para a Região Norte no PD-2007, de modo 

distinção das demais regiões da Macrozona Construída, a princípio, dá-se continuidade 

                                                            
62 “No município de Goiânia são consideradas como APP,s as faixas bilaterais contíguos aos cursos 
d’água temporários e permanentes, com a largura mínima de 50 m (cinqüenta metros), a partir da margem 
ou da cota de inundação para todos os córregos, 100 m (cem metros) para o Rio Meia Ponte e os 
Ribeirões Anicuns e João Leite, desde que tais dimensões propiciem a preservação de suas planícies de 
inundações ou várzeas. Para as áreas circundantes de nascentes permanentes e temporárias de córrego, 
ribeirão e rio, com um raio mínimo de 100 m (cem metros), podendo o órgão ambiental ampliar esses 
limites com o intuito de proteger o afloramento de lençol freático” (GOIÂNIA, 2007) 
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à tendência histórica de estimular atividades com baixo adensamento, manutenção de 

matas de cerrados e de pequenas propriedades agrícolas, além da proteção dos 

mananciais 63. Para a análise concreta dessas diretrizes remetem-se as relações entre a 

“cidade planejada” e a “cidade vivida”, nesse sentido são indicadores de contradições às 

ambiguidades ou as ausências das regulamentações necessárias sobre as funções de 

terrenos. Por exemplo, no planejamento para o uso aos “vazios urbanos” nas imediações 

de vias expressas e dos pontos críticos de fragilidade ambiental na região, as definições 

PD-2007 ora designam essas localidades como “áreas verdes” de prioridade absoluta 

para a preservação dos rios, encostas, morros e pântanos que a circundam (FIGURA 8), 

ora destinam-na como eixo de desenvolvimento econômico, o que acaba por estimular à 

alocação de atividades industriais e cadeias comerciais a ela vinculadas (FIGURA 9). 

 

FIGURA 8 – VAZIOS URBANOS E ÁREAS VERDES – PD-2007 

 

Descrição: As Áreas Verdes (verde claro) são consideradas de interesse ambiental e numerosas 
ao norte do município, no entanto não possuem, na maioria dos casos, regulamentações específicas que 

assegurem a manutenção de cerrados, matas e cursos d’água.  
Fonte: PD-2007 

                                                            
63 “A região norte é a menos adensada e onde se localizam os principais mananciais da região 
(Metropolitana de Goiânia). Trata-se de uma região de importante valor em termos de conservação 
ambiental.” (ZEE, 2008, p. 278). Na Carta de Risco a Bacia do Rio Meia Ponte e a Bacia do Ribeirão 
João Leite são definidas pelo Grau 1, o que significa alto risco de ocupação com variantes de 
insalubridade e desastres socioambientais (enchentes, desmoronamentos, proliferação de doenças, 
vitimização fatal, etc.). Essa linha de planejamento é reafirmada pelos documentos da política urbana que 
o auxiliam, como o Zoneamento Econômico-Ecológico e, a Carta de Risco, de 1992 e 2008 
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FIGURA 9 – EIXOS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO – PD-2007 

 

 
Descrição: A Avenida Perimetral Norte (Linha Verde, na parte superior do mapa) articula os 

eixos de desenvolvimento econômico intra-urbano de Goiânia (Linha Rosa), sem regulamentar com 
clareza as áreas de preservação e risco ambiental. Esse movimento é incongruente em relação às funções 
planejadas para avenida de “perímetro” ao norte, tanto que se projeta um novo Anel Viário para Região 
Metropolitana em cima das macrozonas rurais ao norte de Goiânia (tracejada em verde) 

Fonte: PD-2007 
 

As ambiguidades, lacunas e ausências de regulamentação do PD com maiores 

impactos sobre a região e as macrozonas rurais ao norte de Goiânia favoreceram certa 

“estocagem de terras” 64. Na prática, são expostos os interesses imediatos dos agentes 

imobiliários em especial nos terrenos “estocados”, mas também de outras frações de 

capitais. A hegemonia do capital imobiliário se revela na tomada de iniciativas, à revelia 

do planejamento urbano, no intuito de tirar vantagens econômicas das localidades em 

razão da renda da terra, já as indústrias, por exemplo, buscam vantagens relacionadas 

aos incentivos para a produção (incluso terra baratas e de acesso privilegiado). 

Exemplar nesse sentido, entre as margens do Rio Meia Ponte e do Ribeirão João Leite, 

                                                            
64 Goiânia não possui, por exemplo, um Plano Ecológico. 
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atraídas pela Perimetral Norte e amplos terrenos baratos, a instalação de atividades de 

grande impacto socioambiental, como a antiga fábrica da Arisco – agora Cargill – e da 

Companhia Antárctica de Bebidas (desativada), bem como o Centro de Distribuição da 

Assolam – depois Química Amparo/Detergentes Ipê –, além das inúmeras 

transportadoras, oficinas de mecânica pesada, postos de gasolina e galpões de 

armazenagem a elas vinculados, violam na essência as normatizações de preservação 

ambiental ao norte de Goiânia.  

A fábrica de alimentos Arisco, depois Unilever, hoje Cargill, é o caso mais 

evidente desse processo65. Com milhares de operários trabalhando diuturnamente, a 

fábrica foi instalada na Região Norte com apoio do governo estadual, através do 

Programa Fomentar (Fundo de Participação e Fomento à Industrialização do Estado de 

Goiás), nos anos de 1980. A flagrante inadequação da unidade produtiva e das 

atividades a ela vinculadas, frente às diretrizes de planejamento da ocupação do espaço 

urbano conduz a cenários obscuros, que são operados na margem irregularidades e 

conivência de representantes institucionais. Se esse complexo produtivo se mantém 

funcionamento irregularmente ante as definições do PD-2007, o incremento progressivo 

da alocação de novas empresas em seu entorno demonstra distintas evidências da 

fragilidade institucional arremetida à política urbana de Goiânia.  

 

2.2 GOIÂNIA SEGREGADA: “ENCLAVES” E “DUALIDADES”. 

 

Se mesmo com as contradições na execução, às diretrizes conceituais que 

orientam o planejamento urbano municipal possuem um mínimo de clareza (a Função 

Social da Cidade e a Função Social da Propriedade aplicada via Planos Diretores), em 

relação às políticas e a governança metropolitana não se pode dizer o mesmo. A 

transferência das responsabilidades de elaboração das políticas para o âmbito dos 

estados federados gerou um cenário institucional de impasses nas metrópoles pós-1988, 

                                                            
65 A indústria Arisco instalou a fábrica, que depois foi vendida à Unilever, em seguida novamente 
vendida a Cargill. Em verdade os interesses nunca escaparam da influência de João Alves de Queiróz, ex-
dono da Arisco e acionista majoritário do grupo Hypermarcas. Essa fábrica de maneira criminosa em 
relação à legislação, denúncias dos vizinhos, notificações da Agência Municipal do Meio Ambiente 
(AMMA) e exposição no noticiário jornalístico, continua a expandir suas atividades, o que já produziu 
desastres ambientais, como o vazamento de 5mil litros de Ácido Sulfúrico no Rio Meia Ponte e 
contaminação de mananciais nas proximidades, em junho de 2012. Esses conflitos serão discutidos no 
capítulo seguinte. Ver reportagem de Elder Dias no Jornal Opção, disponível online em: 
http://www.jornalopcao.com.br/posts/reportagens/moradores-denunciam-tomada-de-regiao-de-chacaras-
por-transportadoras. 



53 
 

com limites nas definições dos critérios e da colaboração dos municípios66. Entre outras 

metrópoles brasileiras, Goiânia permaneceu órfã de tratamento institucional 

correspondente a sua condição. Mas o agravamento de problemas de ordem social e 

econômica em razão da conformação metropolitana é crescente e, são manifestos na 

ineficiência do transporte coletivo, na insuficiência dos serviços públicos, na 

precariedade das moradias das famílias mais pobres, na desigualdade no acesso à 

infraestrutura urbana, nas políticas higienistas no espaço urbano, na criminalização da 

pobreza, na espoliação urbana e na degradação ambiental, para ficar em alguns dos 

indicadores mais utilizados67. 

Nesse sentido, as profundas desigualdades, econômicas e políticas saturam a 

vida social no Brasil em todos os níveis, o que sinaliza para a segregação socioespacial 

como traço determinante nas cidades68. Nas ciências sociais, duas vertentes principais 

da literatura brasileira apresentam pontos de vistas sobre os padrões de segregações nas 

metrópoles no século XXI. A primeira vertente argumenta que a tendência de 

segregação nas áreas metropolitanas no Brasil e na América Latina, a partir dos anos de 

1990, se dá por uma “dualidade” entre as pequenas partes ricas e as gigantescas 

aglomerações pobres, cujas modalidades de assentamento se dividem em regiões gerais 

da cidade69. Já a segunda vertente da literatura argumenta que, na vida urbana 

contemporânea, assentada no medo e na a privatização da segurança, dá formas aos 

“enclaves fortificados” 70. As duas vertentes consideram que em uma sociedade 

marcada por extremas desigualdades sociais, como as periféricas, os processos de 

                                                            
66 (RIBEIRO, 2004, p. 11) 
67 Esses temas já clássicos de estudos da realidade metropolitana brasileira, se enquadram no campo das 
pesquisas que levam em conta as desigualdades sociais e o desenvolvimento do país. Ver trabalhos e 
conceitos respectivamente em: LAGO, 2000; KOWARICK, 2009; MARICATO, 1996; RIBEIRO, 2004; 
SOUZA, 2005; VILLAÇA, 2001. 
68 “Os estudos tradicionais da segregação (como os da sociologia urbana americana entre as décadas de 
1950 e 1970), e alguns produzidos no Brasil, não mostram objetivamente (às vezes, nem implicitamente) 
as relações entre, a segregação e o restante da estrutura urbana, e suas relações com os demais aspectos da 
totalidade social, ou seja, com seus aspectos econômicos, políticos e ideológicos” (VILLAÇA, 2011). 
Desde a década de 1980, o padrão de entendimento da segregação socioespacial baseado no modelo 
centro-periferia sofre inadequações. Esse modelo, assentado na lógica de análise dos círculos 
concêntricos tradicionais, que toma a metrópole, principalmente em função de identificar o seu centro 
hegemônico e as articulações estabelecidas com as várias periferias em seu entorno, passa a ser 
questionado. Ao se observar, especialmente, em São Paulo as ondas de dispersão das classes médias e 
altas para as periferias as relações sociais e as desigualdades adquirem conteúdos sociais, espaciais, 
simbólicos e políticos nelas contidas, que coaduna e condiciona às formas de ação na busca da 
diferenciação perante os segmentos sociais em territórios antes estritamente populares.  
69 A dominação dos mais ricos através do espaço urbano possui efeitos para o social na medida a 
desigualdade expressa nas localidades com melhores acessos para os mais ricos conforma espaços de 
privilégios e segregados em todos os percursos da vida social (VILLAÇA, 2001, p. 46). 
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estruturação socioespacial das distintas localidades e ganham complexidade sobrepor 

espaços diferenciados por toda a área metropolitana.  

A princípio, de modo não excludente, as contribuições dessas vertentes de estudo 

sobre a segregação traduzem as percepções da perda de importância ou “decadência” 

dos centros tradicionais (o Setor Central e Campinas em Goiânia desde os anos de 

1980), em contrapartida ao deslocamento das prioridades de alocação de equipamentos 

urbanos públicos e privados, como parques ou shoppings centers, para bairros pouco 

adensados. Em Goiânia, especialmente, a Região Sul concentrou os maiores 

investimentos, com ampla oferta de estrutura para os deslocamentos, novas residências 

e postos de trabalho-consumo. As “operações urbanas” articuladas por distintos 

fragmentos de capitais junto às ações do Estado podem ser vistas desde os anos 1990 e 

2000. 

As “operações urbanas” percorrem traços típicos no caso do Setor Bueno. Esse 

bairro combina verticalização de alto padrão, com acesso rápido a equipamentos de 

consumo (amplas avenidas e a construção do shopping center Goiânia Shopping) e a 

promessa de qualidade de vida (a criação do Parque Vaca Brava pela Prefeitura de 

Goiânia). Os empreendimentos do mercado imobiliário se concentraram em ofertar 

moradias as altas camadas médias e frações das elites, bem como equipamentos urbanos 

a elas destinados (ver FIGURA 10). A segregação vista nessa perspectiva, se apresenta 

como um poder sobre o espaço, favorável a promoção das vantagens diferenciais de 

acesso às localidades prestigiadas, de boas moradias e de pontos de concentração dos 

benefícios da vida nas metrópoles para as minorias privilegiadas, em detrimento de 

processos excludentes sofridos pela maioria da população. 

 

FIGURA 10 – CONCENTRAÇÃO DE MORADIAS DE ALTO PADRÃO ANOS 1990 

 
Descrição: Setor Jaó no extremo norte de Goiânia, Setor Central, Sul, Marista, Bueno e Oeste 

(MARQUES, 2012). 
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O Jardim Goiás é outro exemplo de aceleração da ocupação através de 

“operações urbanas” ao sul-sudeste de Goiânia. O bairro localizado ao longo da margem 

esquerda do Córrego Botafogo remete ao período de construção e transferência da 

capital. De início foi objeto de “invasões”, como a do Botafogo, Areião e Vila Lobó71. 

A partir dos anos de 1970, passou a alocar equipamentos públicos e privados, como o 

Estádio Serra Dourada, a Escola de Governo (atual Colégio da Polícia Militar Hugo de 

Carvalho Ramos), o Autódromo Internacional de Goiânia e depois o Shopping 

Flamboyant. No PDIG-1992 foram instituídas as diretrizes para o estímulo ao 

adensamento do bairro, após negociação entre o proprietário de grande quantidade de 

terras na região e a Prefeitura de Goiânia. Com o afrouxamento das regras de 

adensamento, em detrimento das restrições urbanísticas antes existentes, ocorre um 

boom imobiliário de alto padrão (FIGURA 11). Já na metade dos 2000, o Jardim Goiás 

passa a ser um dos bairros mais elitizados de Goiânia. O poder público nesse sentido se 

encarregou da criação do Parque Flamboyant, da transferência do Paço Municipal e 

demais órgãos públicos municipais para as proximidades, além de desapropriar e 

expulsar moradores pobres para as periferias metropolitanas ou relega-los às pressões 

exercidas por empreendimentos luxuosos produzidos diuturnamente nos arredores. 

 

FIGURA 11 – CONCENTRAÇÃO DE MORADIAS DE ALTO PADRÃO ANOS 2000 

 

  
Descrição: No extremo norte o antes Setor Jaó perde o status de bairros de luxo e o Condomínio Aldeia 
do Vale aparece entre esses. Também ganham status de bairros de luxo parcelas do Setor Sul e Central, 

Setor Oeste, Marista, Bueno e Jardim Goiás. Fonte: (MARQUES, 2012) 

                                                            
71 Essas terras pertencem a João Bosco Louza, proprietário de terras a sudeste da Praça Cívica, com 
destaque para a Fazenda Botafogo cujo parcelamento deu origem ao Jardim Goiás. É sabido que o 
adensamento do bairro e das imediações foi autorizado após negociações dele com a Prefeitura, dono 
também de empreendimentos imobiliários e do Shopping Flamboyant. 
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Em meio aos novos contextos de expansão urbana na conformação de Goiânia 

como metrópole, a Região Norte permaneceu sob “desinteresse” do poder público e dos 

empreendedores imobiliários, que não incrementaram os investimentos em suas 

localidades de modo associado como na Região Sul. Assim conservar-se a manutenção 

dos “vazios urbanos”, o parcelamento permaneceu lento, com a tendência especulativa 

sobre a terra relativamente controlada, mesmo com exceções na encosta do “Morro do 

Além” – como o Setor Gentil Meirelles e Residencial Morumbi, que possuem ocupação 

demorada, lotes amplos e rápida valorização. Ao mesmo tempo, também se definem na 

região características de “periferia” em que os moradores da região dependem das 

ofertas de serviços e equipamentos urbanos das centralidades tradicionais ou das novas 

centralidades ao sul de Goiânia.  

No correr dos anos 1990 e 2000, o cenário a qual se observa a crescente 

concentração dos benefícios urbanos pela Região Sul, em contraste com as demais 

regiões de Goiânia se, por um lado, apontam a “decadência” dos centros tradicionais 

como únicos e exclusivos, por outro lado, o movimento de deslocamento das elites por 

regiões homogêneas é mesclado com a sobreposição de “enclaves fortificados”72 por 

todas às regiões. Os “enclaves fortificados” são justificados subjetivamente no universo 

do medo do crime violento, com imagens que permitem tanto expressar os sentimentos 

de perda e decadência social do espaço público tradicional pelas elites e camadas 

médias, quanto legitimar o tipo de reação que essas classes adotam nas metrópoles – 

isolamento, discriminação e distanciamento social73. Na lógica dos enclaves proliferam 

points sofisticados, adequados a estilos e distinções inacessíveis aos consumidores de 

baixa renda, ao mesmo tempo, desperta o desejo desses consumirem esses espaços 

simbolicamente distantes ainda que fisicamente próximos74.  

Exemplos mais bem acabados dos “enclaves” são os condomínios horizontais 

fechados de luxo, que se tornaram tendência sem que no PDIG-92 houvesse qualquer 

                                                            
72Os “enclaves” são empreendimento articulados nas ações de mercado com perspectivas que negam os 
princípios de acessibilidade e livre circulação, e, em consequência, vão produzindo cidades cada vez mais 
fragmentadas, militarizadas e privatizadas, como condomínios e shopping centers (CALDEIRA, 2000). 
73 Á respeito das representações da violência e do discurso do medo de moradores de condomínios 
fechado de Goiânia Ver: FRATTARI, 2009 e 2014. 
74 Os “rolezinhos”, fenômenos debatidos no inicio de 2014, expressam com clareza a natureza da 
sociabilidade em ambientes de enclaves fortificados para as frações de classes populares, cercado de 
preconceitos e violências, mesmo que em encontros de jovens da “periferia” em shopping centers para 
“pegação”, “zuação” (no vocabulário dos (as) jovens “rolezeiros”) e consumo, especialmente nos cinemas 
e lanchonetes fast-foods.  
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definição sobre o tema, assim permaneceu até as novas regulações instituídas pelo PD-

200775. Concentraram-se inicialmente na, considerada “pobre”, Região Sudoeste, a 

exemplo dos Jardins Florença e Madrid, Residencial Granville, além dos Jardins Viena e 

Mônaco na divisa com Aparecida de Goiânia. Nos anos 2000 (até 2007), a construção 

de novos condomínios horizontais já havia abarcado os limites com outros municípios 

das periferias metropolitanas da Região Metropolitana de Goiânia (RMG) (FIGURA 

12). No mesmo momento, a construção desses condomínios concentrou em terrenos ao 

sul-sudeste, nas proximidades da BR-153 e do Centro Cultural Oscar Niemeyer, 

concomitante ao processo de adensamento no Jardim Goiás e imediações (FIGURA 13).  

 

 

FIGURA 12 – CONDOMÍNIOS HORIZONTAIS FECHADOS NA RMG – 2007 

 

 
Descrição: Os condomínios horizontais de luxo na RMG revelam que essa modalidade se dispersou para 

as regiões mais pobres da RMG, como (Aparecida de Goiânia) e Noroeste (Goianira), além da Região 
Norte (Santo Antônio de Goiás). Fonte: COMDATA-SEPLAM, 2007; BERNARDES E JÚNIOR, 2008. 

 
 
 
 
 

                                                            
75 Sobre os condomínios fechados de luxo em Goiânia Ver: BERNARDES e JÚNIOR, 2008. 
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FIGURA 13 – CONDOMÍNIOS FECHADOS EM GOIÂNIA ATÉ 2007 
 
 

 
Fonte: COMDATA-SEPLAM, 2007; BERNARDES E JÚNIOR, 2008. 
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Os “enclaves fortificados”, em específico os condomínios de luxo, revelam 

características de empreendimentos articulados em redes coordenadas pelo mercado 

imobiliário para o acesso aos consumidores privilegiados, não raramente lançam mão de 

lógicas discursivas apegadas a ações de marketing ambiental76. Na Região Norte a 

produção dessa modalidade de habitação é mais tímida em relação à Região Sul de 

Goiânia. Com discursos assentados no marketing ambiental e na vigilância privada, 

destacam-se os condomínios residenciais de casas geminadas, destinados às frações das 

classes médias, dos mais modestos aos mais requintados, em todos os bairros da região, 

como o Condomínio Alto da Boa Vista, empreendimento com ampla área verde “entre 

muros” na Avenida Perimetral Norte. Porém, notadamente o caso mais emblemático na 

Região Norte é o condomínio fechado de luxo Aldeia do Vale, nas proximidades do 

Jardim Guanabara, na margem direita da BR-15377. 

O Condomínio Aldeia do Vale foi construído em terrenos de preservação 

ambiental e valor arqueológico, onde o contraste social em relação aos seus vizinhos 

mais humildes do Jardim Guanabara e, em especial, do Residencial Vale dos Sonhos dá 

visibilidade ao abismo social nas metrópoles brasileiras78. O Vale dos Sonhos está 

localizado na margem oposta da rodovia, à porta de serviços do condomínio de luxo e 

surgiu no mesmo período de criação, como ocupação de desabrigados79. Os contextos 

de proximidade física compartilhados entre os moradores Condomínio Aldeia do Vale e 

o Residencial Vale dos Sonhos realçam as segregações socioespaciais vivenciadas “lado 

a lado”. Nesse sentido, por exemplo, a tranquilidade bucólica das áreas verdes 

recheadas por mansões luxuosas no condomínio horizontal, reflete em um espelho 

inverso, as casas sem acabamento e sem áreas verdes dos moradores do Vale dos 

Sonhos (através da BR-153), bem como, seus destinos como força de trabalho 

necessária e barata para suprir, dentre outros, os serviços residenciais dos vizinhos 

abastados.  

Considera-se assim que, as estruturas e dinâmicas da segregação em Goiânia, 

                                                            
76 Goiânia possui já registrado em literatura discursos que remetem com intensidade o discurso da 
sustentabilidade desde os anos de 1990. Essa intensidade pode ser medida inclusive nas construções de 
imagem sobre a cidade e de como as forças sociais se apropriam de seus sentidos. Sobre o tema ver: 
OLIVEIRA e CHAVEIRO, 2010; SILVA e ALMEIDA, 2010. 
77 Sobre o condomínio Aldeia do Vale ver: MOURA, 2003; BARBOSA, MELLO e VIANA, 2004. 
78 A expressão segregação “lado a lado” é utilizada por Caldeira para representar as separações sociais e 
as proximidades físicas que os enclaves mantêm com periferias pobres (CALDEIRA, 2000).  
79 O Vale dos Sonhos foi produto da ocupação organizada por uma associação de posseiros, como forma 
de pressão para a liberação do crédito destinado ao assentamento de cooperativas e em meados dos anos 
1990 foi regularizado. Ver: LEMOS (2004). 
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especialmente vistos da Região Norte, a partir de meados dos anos 2000, representam 

uma multiplicidade de padrões de diferenciação física, simbólica e políticas, que 

produzem distanciamentos entre frações de classes sobrepostas em níveis cada vez mais 

hierarquizados e segmentados em uma região aténs tipicamente periférica. O contexto 

de segregação provoca mais preocupações quanto o uso, ou a ausência, de instrumentos 

da política urbana brasileira para lidar com os processos perversos de profundas 

desigualdades nas condições de vida nas cidades. 

  

 

2.3 CONTEXTOS DE DESCONCENTRAÇÃO EM GOIÂNIA 

 

As estruturações socioespaciais em Goiânia, desde meados dos anos 2000, 

maturam as mudanças nos padrões de segregação e das condições que reproduzem 

processos excludentes para a maioria da população. Em movimentos distintos das 

oposições clássicas, a segregação socioespacial também começa a ser vivida nas 

proximidades, nos centros e nas periferias. As tensões e contiguidades típicas da 

segmentação trabalho-moradia passam a serem aprofundadas por entraves na 

mobilidade urbana, pela degradação ambiental, nas violências seletivas, etc. Se antes as 

distâncias sociais e distâncias físico-espaciais encontravam-se alinhadas em homologias 

de fácil visualização, na complexidade da modernidade atual os espaços urbanos 

heterogêneos são expressos por “várias cidades” em distintos territórios e sub-regiões de 

uma só área metropolitana, na medida em que são várias “experiências” ou zonas 

morais, regidas por uma única ordem política desigualmente estruturada80. 

                                                            
80 As “várias cidades em uma só” foi primeiramente utilizada por PARK (1987). Essa concepção 
tributária inicialmente da ecologia urbana da Escola de Chicago abordava, por um lado aspectos dos 
“comportamentos” sociais no espaço, como por exemplo, a distribuição demográfica por distritos étnicos 
nas cidades. Por outro lado, enfatizava a análise formal das sociabilidades dos grupos e comunidades 
urbanas, por exemplo, nas pesquisas sobre a divisão funcional do emprego na cidade. Essa concepção foi 
critica por CASTELLS (2000), que trouxe a analise do espaço urbano para o nível das estruturas sociais e 
da dominação de classe. Com esse movimento analítico determinada disposição espacial conforma as 
relações sociais em favor da reprodução das estruturas econômicas-políticas-ideológicas e do consumo 
coletivo da sociedade. As “várias cidades em uma só” seriam, portanto, pequenas unidades produtivas e 
de circulação de mercadorias. Nesse contexto, os aspectos teóricos levantados por LEFEBVRE (2006, 
2008, 2009) a partir da produção do espaço desfere uma crítica que supera os limites das duas correntes 
anteriores e aponta melhores possibilidades de entendimento das mudanças sociais no espaço ao 
aproximar uma concepção dialética entre estruturas e dinâmicas socioespaciais. Nessa visão a cidade 
implode-explode, o tecido urbano vai progressivamente extrapolando para áreas longínquas e 
multiplicando as centralidades, de maneira hierarquizada e superposta em um espaço continuamente 
urbanizado. Para LEFEBVRE (2009, p. 18), esse processo decorre devido à multiplicidade de forças 
sociais e instituições que passam reivindicar o espaço contemporâneo (sociedade urbana). GOTTDIENER 
(1993), de modo similar denomina a tendência contemporânea do movimento de produção sociopolítica 
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As “várias cidades” dispersas na área metropolitana são tomadas por 

representações sociais, que coexistem em formas espaciais, modos de vidas e lutas por 

hegemonias políticas. De um ponto de vista das formas socioespaciais, tem-se 

visibilidade dos movimentos de expansão demográfica e econômica das regiões intra-

urbanas, que passam a consolidar dispersão e centralização dos territórios no espaço 

urbano. A contínua expansão da área de influência social da metrópole incorpora os 

municípios ainda distantes. Por exemplo, a perda da exclusividade da Região Central de 

Goiânia, antes definidora da cidade e do urbano, recompõe processos contínuos de 

ocupação das periferias (demais regiões de Goiânia), descontrói as noções tradicionais 

de “cidade”, bem como seu par oposto o “campo”. Essas relações são demarcadas por 

características regionais diferenciadas entre as cidades menores e circunvizinhas, bem 

como internamente ao hipertrofiado núcleo central multicêntrico.  

De maneira genérica, a coexistência de múltiplas centralidades e a dispersão do 

ambiente construído remete a padrões de desconcentração urbana. A desconcentração é 

definida como uma forma e um processo político socioespacial, que se impõe como 

efeito de ações de mercados e governos para conter as crises do capitalismo 

contemporâneo 81. O estímulo à desconcentração se submete em primeiro momento aos 

indicadores financeiros dos mercados globais em relação as vantagens diferenciais 

oferecidas por localidades espalhadas pelo mundo todo.  Em um segundo momento, 

põe-se a prova às políticas necessárias para viabilizar as atividades produtivas, os 

modos de morar, as interações geradoras de sociabilidade e de cultura em centralidades 

capazes de coordenar e serem rentáveis às ações de investidores e oferecer trabalho. 

Nesse momento, as intensidades e tons da ação do Estado na regulação, ou não, 

articulam-se às pressões para conciliar os interesses dos privilégios no acesso aos 

benefícios em favor dos mais ricos, em contrapartida aos desejos de melhoria de vida 

das maiorias.  

As políticas de estímulo à desconcentração urbana nas metrópoles brasileiras, 

                                                                                                                                                                              
do espaço pelo movimento de desconcentração (várias centralidades em contínua expansão de acordo 
com as vontades das forças sociais envolvidas na produção do espaço – especialmente capitais e agentes 
do Estado).   
81 A formação metropolitana em desconcentração combina dispersão dos elementos que constituem o 
urbano, ao mesmo tempo em que, ocorre a produção de múltiplas centralidades. Esse espaço representa 
transformações, pois o espaço urbano-regional se configura em uma forma qualitativamente nova das 
vivências, percepções e sentidos da vida urbana (GOTTDIENER, p. 15). Podem-se decompor duas 
dimensões principais, distintas e complementares, que caracterizam a desconcentração e, que estruturam e 
dinamizam as contradições-integrações da vida social metropolitana uma em nível urbano e outra 
regional.  
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em áreas antes pouco afeitas aos investimentos de mercado, se dão em razão da 

conjuntura de crescimento econômico do país durante fins dos anos 2000 e início dos 

anos 2010. Com ações direcionadas a combater os efeitos da crise mundial 

desencadeada nos EUA a partir de 2007-2008, esse momento sustentou-se com 

abundante oferta de crédito para os investimentos nos setores da construção civil, em 

distintas e variadas frentes, especialmente nas cidades grandes e médias. Muitos desses 

empreendimentos direcionavam a atender demandas populares e foram alocados em 

periferias pobres, como novos centros de consumo, lazer e divertimento, além de 

moradias. Essa conciliação de interesses privados com o da maioria da população, só foi 

possível na medida em que os investimentos também se mostrassem vantajosos aos 

circuitos produtivos e financeiros, especialmente ligado às grandes construtoras e aos 

bancos públicos. Em Goiânia, entre as metrópoles brasileiras em geral, dois atos 

contribuem para a maior atratividade de investimentos para além das condições globais 

e nacionais, o afrouxamento de diretrizes institucionais de planejamento e a falta de 

controle efetivo sobre o uso da terra urbana, o que estimula o fortalecimento dos 

vínculos entre financiamentos públicos, especulação imobiliária e indústria da 

construção civil. 

De um ponto de vista da forma socioespacial (design), a desconcentração se 

expressa em dois níveis, regional e urbano82. Em Goiânia, por exemplo, no nível 

regional-metropolitano, por ser capital do Estado de Goiás, passa a receber 

investimentos, bem como, coordenar e exercer influências sobre as cidades médias do 

Centro-Oeste ao articular os eixos produtivos de vasta faixa territorial de influência do 

Centro Goiano, que se estende por Anápolis e o Entorno do DF até Brasília83. Já no 

                                                            
82A primeira dimensão, de nível estrutural, pode ser denominada de desconcentração regional-
metropolitana. É observada nas articulações de poder entre regiões metropolitanas distintas e cidades em 
contextos sociais diversificados da estrutura urbana de consumo, de transportes e de comunicações, 
esparramada por um extenso território nacional e intricada aos sistemas globalizados. São exemplos 
maturados desse processo as metrópoles estadunidenses ou os complexos urbanos já consolidados do 
Reno na Europa ou de Tóquio no Japão, ou ainda de maneira peculiar em São Paulo e na Cidade do 
México. Já o segundo nível de análise pode ser designado de desconcentração urbana, ou intra-urbana e, 
se manifesta na própria dinamização horizontal das formações socioespaciais no plano da apropriação 
diferenciada dos espaços sociais nas cidades. Nesse movimento, o crescimento das cidades-polo vai 
progressivamente expandindo para áreas longínquas o tecido urbano, incorporando redes de poder 
político e mercados das cidades menores em sua função, multiplicando os espaços de representação 
política de maneira hierarquizada em territórios na área intra-metropolitana, que também assinalam na 
direção da dispersão das interdependências no tecido metropolitano como um todo (GOTTDIENER, 
1993). 
83 Já em 2007, esse vasto território apresenta taxas de crescimento demográfico e econômico superiores às 
regiões litorâneas do país, com concentração demográfica 41% do total da população da Região Centro-
Oeste do Brasil (2007). Os discursos até aqui dos representantes dos governos de Goiânia e imediações, 
no Centro-Goiano especialmente Anápolis, além da RIDE-DF (Rede Integrada de Desenvolvimento do 
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nível intra-urbano a forma desconcentrada é observada com as mudanças nas paisagens 

provocadas por “empreendimentos imobiliários”, espalhados nas áreas degradadas das 

centralidades tradicionais, em regiões populares ou “vazios urbanos”, ou mesmo, em 

municípios distantes que compõe a metrópole. 

A desconcentração das formas socioespaciais em Goiânia se manifesta 

imediatamente nos empreendimentos com concentração de equipamentos de consumo, 

das atividades comerciais e serviços especializados, não raro em ambientes monitorados 

e exclusivistas, como os shoppings centers. Por exemplo, os empreendimentos alocados 

na Região Sul de Goiânia induzem reconfigurações na vida de bairros antes periféricos, 

como o Parque Amazônia e o Jardim América84. A desconcentração se faz visível 

também nos empreendimentos imobiliários no Jardim Goiás, Setor Alto da Glória e nos 

condomínios fechados na GO-020, saída para o município de Bela Vista de Goiás85. No 

Parque Lozandes, os terrenos públicos anexos ao Paço Municipal sofrem com processos 

jurídicos de desafetação de áreas públicos, medida articulada de acordo com as pressões 

dos capitais imobiliários e da sanha privatista dos governos municipais. Assim como, 

nas adjacências do Jardim Botânico, na mesma velocidade em que ocorrem remoções de 

segmentos mais pobres para áreas distantes, são incentivados novos empreendimentos 

imobiliários para as classes médias seduzidas pelo “convívio com a natureza”86. Os 

                                                                                                                                                                              
Distrito Federal) de Brasília, em extensa faixa de terra no centro do país, buscam investimentos de 
capitais para a consolidação de novos espaços de consumo e produção industrial. A exemplo do shopping 
center “Outlet Premium Brasília” no Km 21 da BR-060, no município de Alexânia, bem como as fábricas 
entre Anápolis, ou ainda, as redes de restaurantes nas margens da rodovia federal e as empresas de 
tecnologia da informação com sede em Goiânia e Brasília. As duas metrópoles, Brasília e Goiânia, atraem 
sob seu ordenamento político as atividades de serviços, da indústria e da administração pública, os 
principais aeroportos e redes de comunicação, etc. Goiânia se consolida não mais como periferia dos 
Estados litorâneos, mas como metrópole capaz de conectar regiões e comunidades distantes fisicamente 
dos grandes centros urbanos do país sob a coordenação das relações sociais que centraliza em seu 
território. Esse contexto as maturações da ocupação de áreas urbanas dispersas nas regiões centrais do 
Brasil, confirmam a tendência da produção de espaços cada vez mais desconcentrados, que merecem 
ações de governos e movimentos sociais para a contenção da apropriação privada e sem controle dessa 
extensa faixa de terra. Torna-se necessárias pesquisas que aprofundem as investigações sobre as 
especificidades socioambientais da região, que abrange cerrados com matas virgens, pequenos vilarejos, 
planaltos e extensa rede hidrográficas, com a formação lagos de abastecimento de água e geração de 
energia, ao norte de Goiânia e sul-sudoeste do DF (Bacia do João Leite e Lago Corumbá 4). Pontos da 
crise política, que abarca as metrópoles do Brasil e envolvem a desconcentração regional-metropolitana, 
será discutido no último tópico do capítulo 3 desta dissertação, a partir da realidade da participação social 
nas decisões sobre os destinos nos terrenos da Bacia do Ribeirão João Leite e da Bacia do Rio Meia Ponte 
em Goiânia. 
84 Sobre a região Sul e a valorização de seus terrenos ver: MARINHO, 2004; CORREA, 2010; PAULA, 
2003. 
85 Sobre o Jardim Goiás e imediações ver: CORREA, 2007; MOYSÉS, et. all, 2007; PERES, e 
BARBOSA, 2010; NETO, et. all. 2012; OLIVEIRA e PEIXOTO, 2009; MOYSÉS e BERNARDES, 
2005. 
86 As pressões imobiliárias, depois da remoção de milhares de família da área sob a alegação de que seria 
recuperado e criado um parque para a comunidade. No entanto, tempos depois a prefeitura de Goiânia 
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bairros no extremo sudeste e sudoeste, como o Parque das Laranjeiras, Parque Ateneu e 

mesmo nas imediações do Setor Garavelo em Aparecida de Goiânia, passam a ser 

destino de moradores requintados com a construção de condomínios de luxo, em 

convívio “lado a lado” com moradores pobres de bairros precários ao redor87.  

Nas demais regiões as pressões sobre terrenos antes ocupados pelas parcelas 

mais pobres da população goianiense, como na Região Leste, também já se faz 

conhecida, especialmente à verticalização através de condomínios de apartamentos 

residenciais em terrenos desapropriados de moradores pobres, desde a Vila Nova e o 

Setor Universitário, aos novos parcelamentos efetuados nas áreas limítrofes com o 

município de Senador Canedo. O Jardim Novo Mundo, se consolida como centralidade 

na região, especialmente nas imediações do cruzamento da Avenida Anhanguera e da 

Avenida Nova York. Entre Goiânia e os municípios de Senador Canedo, Bonfinópolis e 

Caldazinha, incluem desafios em comum de planejamento na ocupação e preservação de 

áreas verdes. 

As desconcentrações se fazem notório nas proximidades do Terminal Padre 

Pelágio, que é responsável por concentrar os eixos de transporte urbano nas imediações 

da GO-060 e GO-070, saída para Trindade, Goianira e Inhumas. Antes os bairros 

adjacentes eram considerados periferias distantes, mas a paisagem é modificada em 

rumos de se tornar uma centralidade, no bojo da construção de shoppings center, torres 

de conjuntos de apartamentos, do trânsito engarrafado e das placas de lançamento de 

loteamentos populares nas ultimas franjas urbanizadas Goiânia, como o Residencial 

Triunfo, Buena Vista ou Jardim do Cerrado88. 

Efeito da desconcentração também é verificado em uma área de 200.000m2, 

localizada no Parque Oeste Industrial, na Região Oeste. Desde fins dos 2000, a ação do 

mercado imobiliário promove importantes investimentos no bairro planejado Parque 

Eldorado. Onde serão construídas 6 mil apartamentos, em 50 torres com 17 andares 

cada, além de shopping center e points de consumo. Anos antes populações carentes 

                                                                                                                                                                              
apresentou projeto na Câmera de Vereadores pedindo a desafetação de área pública para serem vendidas. 
Esse caso foi amplamente noticiado na mídia local durante os anos de 2000 e por último em 2013. 
87 Sobre a Região Sudoeste ver: CORREA, 2009. 
88 O Jardim do Cerrado, é um bairro planejado, na GO-060, saída para Trindade, em uma área de 5.000m2 
a quase 25Km da Praça Cívica, no extremo oeste de Goiânia.  Com 10 mil habitações projetadas, “entre 
casas, sobrados e apartamentos, dentro do ‘conceito de autossuficiência e strip mall– modelo americano 
com quadras comerciais’ – classificado como o maior projeto do MCMV do Centro-Oeste, no qual já 
foram entregues 2.340 unidades, em realização pela Brookfield Incorporações.” (MOYSÉS et. all., 2013) 
Está previsto ainda no Jardim do Cerrado a criação de um parque público e equipamentos comerciais 
(FERREIRA, 2014). 
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foram removidas de maneira violenta dessa mesma área, denominada “Ocupação Real 

Conquista”89. Na Região Noroeste, o Jardim Nova Esperança, fruto de ocupações de 

movimentos por moradia nos anos 1980, principalmente a Avenida Central, passou a 

exercer centralidade sobre vasto território, ao mesmo tempo em que a valorização de 

seus terrenos desperta interesse das atividades imobiliárias, tanto que foi avaliada pelo 

setor imobiliário como o ponto mais valorizado de Goiânia em 201090. Essa região antes 

simplesmente definida como bolsão de pobreza, recebeu mínima infraestrutura urbana, 

como o Jardim Curitiba, Setor Morada do Sol, Recanto do Bosque, inclusive com a 

criação de bosques e praças públicas, equipamentos antes exclusivos para as localidades 

mais ricas de Goiânia. Se esses bairros agora possuem mínimas condições de vida, 

novos parcelamentos são efetuados nas franjas metropolitanas com Goianira, para o 

destino de populações ainda mais pobres, mas que também incentivam a ação de 

especuladores, a exemplo do Setor Estrela Dalva, Parque Maracanã e Conjunto 

Primavera. 

Mesmo na Região Central as transformações produzidas pela forma de expansão 

desconcentrada do espaço são observadas no Setor Norte-Ferroviário, nas imediações da 

Rua 44. A estruturação física para o incremento do comércio popular de peças de 

vestuário, que canaliza parte significativa da produção metropolitana, se deu através da 

conversão de antigos galpões de armazenagem em centros populares de consumo nas 

proximidades do Terminal Rodoviário e do típico vai-e-vem -saída de migrantes. Na 

“44” ganha contornos um cenário de grande concentração de pessoas e mercadorias, em 

que dividem espaços camelôs, feirantes, lojistas e consumidores atacadistas ou no 

varejo de várias partes do Brasil. Em detrimento pontos tradicionais de comércio 

popular da produção têxtil regional (Avenida Bernardo Sayão e Setor Fama) caem em 

desprestígio, com implicações para o reordenamento dos deslocamentos e uso do espaço 

urbano local. Em Campinas e no Setor Central discursos da necessidade de políticas de 

preservação do patrimônio já são proferidos mas não ecoam muita ressonância nas 

ações dos governos, ao contrário da disponibilização de área para residenciais verticais, 

que avança nos setores Criméia Leste e Negrão de Lima.  

Os traços mais nítidos da desconcentração no contexto da Região Norte se 

                                                            
89 O processo de remoção de antigos moradores no Parque Oeste Industrial rendeu episódios de guerra 
durante a primeira metade dos anos 2000. 
90 A Avenida Central no Jardim Nova Esperança foi considerada pelo mercado imobiliário no ano de 
2011 o ponto mais caro de Goiânia, mesmo sem contar com saneamento básico e calçadas adequadas, 
além de estar em um bairro considerado “periferia”.  
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observa no Jardim Guanabara, especialmente na Avenida Nazareth e na Avenida Vera 

Cruz, além da Avenida Perimetral Norte. Nas duas avenidas do Jardim Guanabara, a 

demanda por serviços de uma população de aproximadamente 50 mil habitantes que 

vivem nas imediações, promoveu o estimula à concentração de novos equipamentos 

urbanos, como bancos privados e públicos, fast-foods, locais de oferta de serviços 

públicos, pontos de comércios e linhas de transporte. A diversificação de seus 

territórios, convive em seus espaços, operários de indústrias moveleiras, migrantes do 

Norte-Nordeste brasileiro, trabalhadores da CEASA e comerciantes locais, bem como 

populações marginalizadas (Residencial Vale dos Sonhos) de um lado e endinheiradas 

de outro (Condomínio Aldeia do Vale). Ao mesmo tempo em que os terrenos são 

valorizados, ocorre à paulatina expulsão de moradores das imediações para o Jardim 

Guanabara II, Setor Asa Branca, Vila Santa Cruz, conjuntos João Paulo II e Frei Galvão. 

Esses bairros mais humildes estão localizados em área de risco nas proximidades da 

Área de Proteção Ambiental do Córrego Pedreira.  

Nas demais localidades da Região Norte, apesar de mais lento, a 

desconcentração demonstra vestígios no Jardim Balneário Meia Ponte e Setor Urias 

Magalhães, na antes denominada Região do Vale do Rio Meia Ponte91. No Setor Jaó, os 

contrastes sociais “lado a lado” são vistos no deslocamento de moradores das camadas 

médias e altas para condomínios fechados, em detrimento do avanço de modalidades 

geminadas de habitação92. No Setor Santa Genoveva, bairro predominantemente de 

classe média nas imediações do Aeroporto Santa Genoveva, também convive com 

remoções de moradores “indesejados” e a ocupação dos mesmos espaços, na margem 

direita do Ribeirão João Leite, por moradores mais requintados ou galpões industriais93. 

Mas de fato, ao contrário do que já se faz notório nas demais regiões de Goiânia, 

as deliberações restritivas da política urbana quanto à ocupação do solo frearam o 

ímpeto inicial da desconcentração na Região Norte. Mas as contradições das definições 

                                                            
91 O Setor Urias Magalhães e bairros nas imediações contam com população mais de 20 mil habitantes, 
assim como o Jardim Balneário Meia Ponte. Essas duas centralidades, que apresentam características 
predominantemente residenciais e se separam pela Avenida Perimetral Norte, vem sofrendo mudanças na 
configuração de suas localidades com grande diversificação de relações sociais e aprofundamento das 
desigualdades nos últimos anos Nesses bairros e adjacências coexistem moradias populares, condomínios 
fechados de luxo e seriados, equipamentos públicos, territórios de favelização, casas amplas cercadas de 
áreas verdes, traduzindo a experiência da vida urbana local, como uma cidade dentro de uma grande 
aglomeração de cidades, dispersas por um vasto território de influência metropolitana. 
92 Estabelece nexos entre a privatização da segurança e do sentimento de medo e insegurança, já que 
recentemente ocorreu campanha junto à associação de moradores para a instalação de câmeras, além das 
próprias formas de enclaves que as mansões por lá apresentam.  
93 Por exemplo, na Avenida João Leite, que a luz do dia sofre com as invasões de pequenas fábricas, 
galpões atacadistas e caminhões de transportadoras nas proximidades.  
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do planejamento urbano instituído pelo PD-2007 e vigente durante os anos 2010, 

criaram possibilidades políticas, para que “vazios urbanos” da região, não sem conflitos 

entre distintos interesses e a instituição de arenas de disputas políticas-jurídicas, fossem 

destinados a novos empreendimentos, especialmente, no vasto território que envolve a 

margem esquerda do Rio Meia Ponte e a margem direita do Ribeirão João Leite. 

Em suas formas, a aceleração da desconcentração nesse território é vista através 

da produção celerada de habitações para as classes médias, como os moradores dos 

condomínios de chácaras ou da expansão do Setor Goiânia 2, mas também, para os mais 

segmentos populares, como nos residenciais Orlando de Morais ou Alice Barbosa e 

Antônio Barbosa. Essas novas moradias entram em contraste com as paisagens 

descontinuadas e verdes, em que se mantêm baixo densidade de atividades, em extenso 

território de mananciais, matas virgens e cerrados preservados entre o Jardim Balneário 

Meia Ponte, Setor Urias Magalhães, Jardim Guanabara, Setor Jaó e Setor Santa 

Genoveva, além de Conjunto Itatiaia, Setor São Judas e Jardim Pompéia, bem como do 

Setor Goiânia 2. 

As políticas e formas da desconcentração e geral se justificam pelos Governos 

na possibilidade de gerar efeitos positivos no combate à desigualdade social, 

especialmente gerar emprego e renda, para assim estimular o consumo de mercadorias e 

serviços nos distintos espaços urbanos. No entanto, essa perspectiva foca análise apenas 

nas causas econômicas das desigualdades sociais, sem levar em conta a melhoria 

concreta de vida urbana para a maioria da população. Assim, a alocação de atividades 

industriais e de grandes equipamentos urbanos na cidade, não raramente ganha 

contornos de disputas e abarca conflitos cada vez mais complexas para as comunidades 

locais. Como por exemplo, nos discursos para a defesa da preservação de áreas de 

fragilidades ambientais por moradores, para preservarem os vínculos comunitários, em 

contraposição às estratégias dos representantes dos interesses corporativos, que podem 

inclusive defender a geração de empregos. Essa realidade complexa se faz presente nas 

disputas para os usos da Região Norte de Goiânia. Em um contexto de estímulos a 

desconcentração urbana, o planejamento urbano instituído passa a fica ameaçado ou dar 

poucas garantias práticas de que as nascentes, os mananciais, as matas e cerrados, nas 

“terras estocadas” (“vazios urbanos”) ao norte de Goiânia serão preservados.  

Nesse sentido, em suma, considera-se que ao longo dos 80 anos de Goiânia, 

minimamente, a preservação das reservas ambientais ao norte no município ocorreu em 

detrimento da apropriação e produção capitalista do espaço. Desde os anos iniciais da 
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ocupação de Goiânia os agentes imobiliários e industriais demonstraram “desinteresse” 

para alocar grandes investimentos na região, o que também viabilizou o relativo 

cumprimento do planejamento urbano. No entanto, com a desconcentração das regiões 

de Goiânia nos anos 2010, as paisagens sobrepostas por “vazios urbanos” na Região 

Norte, com características ambientais marcantes, passam a despertar de modo crescente 

o interesse de capitais em busca de vantagens econômicas a baixos custos, o que produz 

conflitos e disputas legais em posições opostas aos moradores locais. No capítulo 

seguinte serão aprofundadas as análises das dos movimentos e forças sociais na 

produção do espaço em desconcentração, em que se analisará o papel dos representantes 

e dos espaços institucionais nas mudanças aceleradas na paisagem da Região Norte nos 

anos iniciais de 2010. 
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3. CONFLITOS SOCIOPOLÍTICOS NA DESCONCENTRAÇÃO DA REGIÃO 

NORTE DE GOIÂNIA  

 

Mesmo Goiânia, representada em seus primórdios como exemplo de “cidade 

planejada” e “moderna”, com sua conformação como metrópole regional, não estanca o 

totalmente o movimento de desigualdades do tecido urbano e menos ainda supera, com 

a desconcentração urbana para promover o crescimento econômico e populacional, as 

profundas desigualdades sociais em seus espaços de interação. O contexto aponta ainda 

para “vácuos institucionais” em relação ao reconhecimento das especificidades de seu 

território. 

A Região Metropolitana de Goiânia (RMG), por exemplo, só foi inicialmente 

institucionalizada pelo Estado de Goiás, em 30 de dezembro de 1999, através da Lei 

Complementar Estadual de número 27. Ainda nesse decreto, fica instituída a atuação da 

Câmara Deliberativa dos Transportes Coletivos (CDTC) e da Companhia Metropolitana 

de Transportes Coletivos (CMTC), que desde então são objeto de insatisfação 

generalizada da população pela precariedade do sistema de transporte público oferecido 

na RMG94. Obtém reconhecimento também o Conselho de Desenvolvimento 

Metropolitano de Goiânia (Codemetro) que, embora criado, não prevê possibilidades de 

participação da sociedade de civil de maneira ampla95. Desta forma, a experiência da 

Região Metropolitana de Goiânia (RMG) demonstra que os mecanismos de gestão 

metropolitana estão praticamente inativos ou inexistem. O que aguça os problemas 

relacionados à “metropolização da questão social brasileira”. Em que o cenário de 

“atraso” institucional no reconhecimento da “metrópole” reafirma a agravante 

segmentação territorial, expressa nas tendências de formação de cidades sem polis e 

nem civitas, que produzidas pela hibridez da ordem social periférica, sofrem os 

impactos mais claros do aprofundamento da dissociação do território da reprodução da 

vida cotidiana e das demandas dos circuitos globais96. 

                                                            
94 A história de luta por transporte público de qualidade e por passe livre estudantil em Goiânia remete ao 
ressurgimento dos movimentos sociais a partir dos anos de 1980. Esse movimento ganhou visibilidade 
com diferentes conteúdos e ações políticas nos últimos 30 anos e, com a precarização do serviço 
oferecido à população em geral, também vêm expressando suas insatisfações por meio de protestos, como 
os transcorridos com visibilidade em junho de 2013. 
95 O Codemetro segundo membros participantes relatam que as reuniões praticamente não cumprem uma 
agenda regular e o poder de definição sobre políticas até agora não foi nem esboçado pelo Poder 
Executivo Estadual. 
96 (RIBEIRO, 2004, p. 36). 
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A RMG chega às primeiras décadas do século XXI sem possuir um plano diretor 

e os conselhos de “participação social” não preveem participação efetiva da sociedade 

civil, o que contribuiu para a formação de uma área metropolitana com ocupação não 

planejada, integrada por processos sociais excludentes e altamente segregada. Ainda 

mais se considerados que no início da década dos anos 2010 já possui população de 2,3 

milhões de habitantes97. Destes, por volta de 1,4 milhões moram em Goiânia, o 

município sede e também capital de Estado de Goiás. Estima-se que 500 mil pessoas 

residem em Aparecida de Goiânia, segundo município mais populoso de Goiás e 

totalmente contínua com as regiões sul e sudoeste de Goiânia. Assim como se faz 

visível com Senador Canedo a leste, que já possui aproximadamente 95 mil habitantes e 

a oeste com Trindade, que conta com 113 mil habitantes. Os limites entre a Região 

Noroeste e Goianira vivem percursos já visualizados anteriormente em outras regiões da 

RMG, através da formação de “nens” contíguos à capital98.  Já na Região Norte inexiste 

adensamento continuado do ambiente construído com os municípios limítrofes, como 

Nerópolis e Santo de Antônio de Goiás (FIGURA 14). 

 

FIGURA 14 – URBANIZAÇÃO CONTÍNUA RMG 2010 

 
Descrição: Observa-se que ao norte do município de Goiânia o ambiente construído se manteve contido 
do adensamento maciço como visualizado especialmente ao sul. Fonte do mapa: LIMA, 2013. 
                                                            
97 Dados segundo projeção do IBGE (2013) 
98 Os “Nens” como categoria socioespacial analítica designa espaços limítrofes dos municípios 
metropolitanos, com carências em infraestrutura e serviços públicos, além de abandono por parte das 
prefeituras, para quem os problemas ali vividos não são da incumbência “nem de uma nem da outra”. 
(CHAVEIRO, 2007). 
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A preservação do adensamento na Região Norte tornou possível em especial 

graças ao desinteresse da especulação, além do mínimo cumprimento das 

recomendações de preservação ambiental pelo planejamento urbano ao longo da história 

de Goiânia. A partir do início dos anos 2010, a crescente atenção de empreendedores 

obstinados a destinar a região à alocação de atividades econômicas de grande impacto, 

colocam na ordem do dia, conflitos decorrentes dos padrões de desconcentração nas 

margens do Rio Meia Ponte e do Ribeirão João Leite.  Nas principais vias expressas, 

especialmente na Perimetral Norte, a progressiva ocupação de espaços a décadas 

caracterizados pelas fragilidades ambientais muda a paisagem, com perspectivas de 

dinamizar novas centralidades na Região Norte. A intensificação de investimentos 

imobiliários e da dispersão de usos com fins especulativos, a proliferação de 

equipamentos urbanos de grande porte, shoppings centers, hipermercados, faculdades, 

bancos, fábricas, conjuntos de apartamentos, etc., acabam por agregar em torno de si 

uma gama de atividades, que por sua vez pressionam ações dos agentes de expansão 

urbana sobre a Macrozona Rural do João Leite e a Macrozona Rural do Capivara. 

Esses momentos não impõem mudanças sem, de algum modo, causar 

insatisfações e conflitos entre moradores locais. Atualiza-se a contradição entre a 

“cidade planejada” e a “cidade vivida”, que no contexto de desconcentração ganha 

contornos ainda mais complexos para aplicação das regras do planejamento e para as 

lutas sociais. Já que os poderes econômicos são hegemônicos, assim constrangem e se 

associam aos poderes políticos em benefícios privados, em detrimento do desprestígio 

do interesse público. Os momentos de conflitos, ao incidir ações no plano político, 

revelam campo fértil para a percepção dos sentidos das mudanças observadas nas 

paisagens urbanas. Os tópicos a seguir tratarão desses cenários na Região Norte, 

especialmente em relação às formas e as ações que impulsionam a desconcentração na 

RMG, como a produção de centralidades influenciadas pelas políticas habitacionais ou 

induzidas pela alocação de indústrias nas imediações.  
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3.1 POLÍTICAS DE HABITAÇÃO E NOVAS CENTRALIDADES 

 

Com a criação do programa habitacional MCMV (Programa Minha Casa, Minha 

Vida) pelo Governo Federal em 2009, a produção de moradias adquire novo fôlego no 

Brasil. O MCMV foi concebido por grandes incorporadoras, que apoiados pelas 

instituições públicas ligadas à regulação econômico-financeira (Ministério da Fazenda, 

Ministério do Desenvolvimento, Caixa Econômica Federal, BNDS), incrementaram 

com grande velocidade a construção de novas habitações para a população de 0 a 10 

salários mínimos, em seguida, para de até 20 salários mínimos.  O programa, a 

princípio, representa, apesar do volume de habitações produzidas, uma significativa 

derrota para os movimentos sociais de moradia. Já que não propõe políticas com foco na 

reforma da propriedade da terra urbana, por sua vez inflige aos mais pobres os lugares 

mais distantes de moradias em relação aos centros consolidados. Além do que, como 

política utilizada para a contenção da crise financeira de 2007-2008, as preocupações 

giram mais em torno das variáveis econômicas, medidas pelo “temperamento” dos 

mercados, do que pelas qualidades arquitetônicas e urbanísticas dos 

“empreendimentos”. Por exemplo, inicialmente muitos foram construídos sem 

exigências explicitas em relação à infraestrutura urbanística e com fortes vetores de 

degradação ambiental99.  

Entre 2010 a 2012, os novos contextos advindos da produção de habitações, 

impulsionadas pelo MCMV, corroborou a desconcentração urbana de partes da Região 

Norte de Goiânia, especialmente vistos nos casos do Setor Goiânia 2 e do Conjunto 

Orlando Morais. Mas também, nas imediações de locais tão distintos quanto o 

movimentado cruzamento da Avenida Goiás Norte com a Avenida Perimetral Norte, 

entre o Setor Urias Magalhães e o Jardim Balneário Meia Ponte, ou nos arredores 

pacatos da Embrapa Arroz e Feijão, na Macrozona Rural do João Leite, entre os 

pequenos municípios metropolitanos de Santo Antônio de Goiás, Brazabrantes e 

Nerópolis. Nessas localidades ocorre a dispersão do tecido urbano para áreas 

longínquas, o que também estimula à produção de novas centralidades.  Tal processo 

poderia ser vantajoso na atenuação das desigualdades sociais e segregações nas cidades 

brasileiras, no entanto, o financiamento do governo para empresas de engenharia e 

moradores é mediado pela aquisição e incorporação de novas terras urbanas para alocar 

                                                            
99 Sobre o Programa Minha Casa, Minha Vida ver: MARICATO, 2011; CARDOSO, 2013; 
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os investimentos sem aplicação efetiva da FSP. Na prática ficam estabelecidas as 

possibilidades da especulação imobiliária hegemonizar a condução da desconcentração, 

ao controlar o preço das terras “ociosas” no espaço urbano. Assim, com vistas a tirar 

vantagem da situação, os agentes imobiliários tendem a oferecer os espaços 

considerados melhores às frações representativas dos interesses econômicos em geral, o 

que de maneira mais ou menos indireta dá as altas classes médias e as elites melhores 

condições de vida nas metrópoles. 

Ao não dar prerrogativas para a aplicação da FSP, já que só através dos PDs essa 

tarefa se mostra insuficiente, o MCMV deixa de agir de maneira mais incisiva nas 

estruturação de desigualdades no território, que permitem com que as condições de vida 

na cidade sejam fatores de aprofundamento das discrepâncias sociais. Em três cenários 

distintos – o novo parcelamento no Setor Goiânia 2, a criação do Residencial Orlando 

de Morais e a construção de novos equipamentos de consumo no Vale do Meia Ponte – 

proporcionam elementos empíricos para a observação das mudanças impelidas nas 

paisagens em desconcentração100. Nesses cenários, o fator diferencial para a alocação de 

“empreendimentos” diz respeito ao preço da terra, que é considerado barato em relação 

às outras regiões de Goiânia101. Apesar de baratos, os terrenos ocupados possuem 

explícitas fragilidades ambientais, com possibilidades de ocasionar impactos 

irreversíveis para os cursos d’água, que percorrem a região e provem o abastecimento 

de água da RMG.  

 Por exemplo, na sequência das regulações do PD-2007 foi-se recomendado que 

“vazios urbanos” no Setor Goiânia 2 devessem ser destinados a construção de novos 

edifícios de apartamentos. A partir de 2009 são laçados às vendas lotes e futuros 

apartamentos no embalo dos discursos de “sustentabilidade” no “Novo Goiânia 2”, sob 

as responsabilidades iniciais das construtoras Brookfield Incorporações, MCA e Masb. 

O forte interesse das imobiliárias nesse momento pelo local, também se verifica com a 

criação do Parque Leolídio Di Ramos Caiado, construído pela Prefeitura Municipal, 

através de PPP (Parceria Público-Privada) em parceria com a “incorporadora” “Brasil 

Brokers – Tropical Imóveis”. Ainda no bairro, a construtora “Tenda”, empreendeu um 

conjunto de apartamentos de 8 torres, de 12 andares, em que os discursos utilizados para 

                                                            
100 As referências para o restante desse tópico baseiam-se em observações direta, conversas informais e 
convivência cotidiana com as mudanças nas paisagens da Região Norte nos últimos anos. 
Concomitantemente, foram acompanhados os debates na impressa escrita e os estudos recentes sobre os 
impactos do MCMV nessas três localidades.  
101 Sobre o preço da terra imposto pelo mercado imobiliário na RMG ver estudo de MOYSÉS et. all. 
(2013). 
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convencer possíveis compradores propalavam o termo “residencial clube”. Ao todo no 

Setor Goiânia 2 estão previstas 5 mil novas habitações, com a maior parte dos 

financiamentos advindos de recursos do MCMV. 

 Se por um lado a produção de moradias estimula a economia com geração de 

empregos temporários e, mesmo oportunidade de assegurar a “casa própria” aos 

moradores das camadas médias, trabalhadoras e populares, por outro lado, não podem 

ser negadas as consequências que tais “empreendimentos” sugerem ao serem alocados à 

revelia dos interesses socioambientais, como na encosta de matas ciliares e de Cerrados, 

além de áreas de alagamento nas imediações do Rio Meia Ponte e Ribeirão João Leite. 

Tais “empreendimentos” pouco foram debatidos e compreendidos pela população local, 

ainda que surjam eventuais resistências por parte de moradores mais antigos. Por 

exemplo, visualizadas na atuação conjunta desses com a AGB (Associação dos 

Geógrafos do Brasil) e o Ministério Público, para embargar as obras de edifícios 

construídos a menos de 50m das margens do Rio Meia Ponte, pela Brookfield 

Incorporações, no bairro102.   

 Já o Residencial Orlando de Morais é uma bairro construído com recurso do 

MCMV e foi destinado a receber habitantes de baixa renda, com apoio do poder 

público103.  O bairro está localizado no extremo norte da capital, a seis quilômetros das 

últimas franjas urbanizadas do município e não possuí infraestrutura urbana mínima, 

além de fazer vizinhança com pequenas propriedades dedicadas à pecuária leiteira e à 

agricultura familiar. Os moradores do Orlando de Morais integram famílias removidas 

de “áreas de risco”, principalmente de bairros distantes, mas da própria Região Norte, 

como por exemplo, do Jardim Guanabara, Setor Urias Magalhães e Jardim Balneário 

Meia Ponte. A aprovação do loteamento foi articulada por empreendedores imobiliários, 

representada pela Prefeitura e aprovada na Câmara de Vereadores, a partir de manobras 

políticas para a alteração dos fundamentos do PD sobre a “área de expansão urbana” ao 

norte de Goiânia104. 

                                                            
102 Apesar da decisão judicial favorável à paralisação das obras, o acampamento da construtora ainda 
continua montado no terreno. 
103O Residencial Orlando de Morais, na região Norte de Goiânia,  
possui casas populares de dois quartos, sala e cozinha conjugadas, banheiro e área de serviço, feitos em 
alvenaria e com telhas de barro. Cada uma das habitações tem 40,80 metros quadrados, seguindo a planta 
elaborada pela Secretaria de Habitação. Os lotes têm, no mínimo, 225 metros quadrados. 
A transferência destas famílias integra o Programa Prioritário de Investimento (PPI) do Governo Federal, 
executado pela Prefeitura de Goiânia por meio da Secretaria Municipal de Habitação (Smhab) (MOYSÉS 
et. all, 2013). Sobre os trâmites políticos da aprovação do Residencial Orlando de Morais ver: (BORGES, 
2012). 
104 O alargamento da área de expansão urbana municipal variou entre de 3% a 4%. 
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O terceiro cenário, nas proximidades do cruzamento da Avenida Goiás Norte 

com a Avenida Perimetral Norte, entre o Jardim Balneário Meia Ponte e do Setor Urias 

Magalhães, recebeu a alocação de atividades comerciais de grande porte e novos 

conjuntos de apartamentos em área de recarga do Rio Meia Ponte. Em 2013, a 

construção do shopping center Passeio das Águas reafirma o momento de 

desconcentração urbana de Goiânia com traços de degradações ambientais. O centro de 

consumo está a poucos metros do desague do Córrego Caveiras no Rio Meia Ponte, 

inclusive suas ações de marketing sempre carregam temas supostamente “sustentáveis” 

por conta dessa localização. A construção desse shopping contribuiu não só com as 

ameaças de dano ambiental imediato, mas com também toda a reconfiguração da área, 

com estimulo ao surgimento de novos ou futuros moradias nas imediações, como no 

Parque das Flores, no Residencial Humaitá e no Jardim Ipê105.  

A aceleração da produção de moradias representou o início da desconcentração 

da Região Norte de Goiânia, com espaços superpostos e que são produzidos na lógica 

dos programas de governo que visaram combater os efeitos da crise mundial pós-2007 

no Brasil. Assim, as ações do Estado em níveis nacionais e locais se articulam às 

demandas advindas das imposições do capital financeiro internacional, mesmo que de 

modo indireto, nas cidades. Os novos centros também revelam uma polarização 

assimétrica de poder dos territórios, em que a paisagem urbana passa a apresentar maior 

fragmentação espacial. Nesse sentido, a ampliação da demanda centralizada por 

serviços públicos e privados no Conjunto Itatiaia, estabelece relação direta com a 

precariedade da infraestrutura urbana do Residencial Orlando de Morais (transporte, 

posto de saúde, escola, equipamentos de consumos, etc.). O Goiânia 2, como “grande 

empreendimento” projeta uma “nova cidade” (centralidade) nas áreas de alagamento e 

recarga do rio Meia Ponte e do Ribeirão João Leite. A elitização das imediações do 

Setor Urias Magalhães e do Jardim Balneário, acompanha as remoções de populações 

pobres para áreas ainda mais distantes da Região Norte, bem como viola por 

correspondência as indicações de limite à “expansão urbana” na via Perimetral Norte.  

Assim, são apresentadas “novas cidades” que surgem da “noite para o dia”, sem 

que as devidas regulamentações e planejamentos de uso da terra urbana sejam 

respeitados, com prejuízo, por exemplo, para os interesses dos “anônimos” pescadores 

                                                            
105 Consta no Residencial Humaitá inclusive a resistência de moradores desabrigados do Jardim Balneário 
Meia Ponte que reivindicam moradia no local rapidamente comercializado após a construção do 
shopping. O Shopping Passeio das Águas e algumas as lojas a ele vinculados adotaram inclusive o critério 
de ser morador da região como condição diferencial do candidato a trabalho. 
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ou pequenos agricultores ao longo do Ribeirão João Leite. Essas mudanças pouco 

resolvem em relação aos problemas das segregações socioespaciais e das injustiças 

sociais circunscritas nas “cidades”. O que delineia espaços em que pobreza e opulência, 

espaços de dominação e de conflito, se conformam contiguamente, lado a lado, quase 

que impossibilitados de esconder as medidas e os efeitos das desigualdades sociais na 

vivência urbana. Essa realidade coloca no “centro” a hegemonia do capital imobiliário 

na condução dos processos de definição sobre os espaços urbanos, bem como, revelam 

o papel dos Governos na indução da desconcentração urbana, pela especulação 

imobiliária controlada, através de políticas habitacionais na metrópole brasileiras. 

 

 

3.2 INDUSTRIALIZAÇÃO, DEGRADAÇÃO AMBIENTAL E POLÍTICA URBANA  

 

De modo geral, as demandas por moradia impactam com maior evidência sobre 

as relações socioespaciais, pois compõe o núcleo duro das desigualdades através das 

segregações. No entanto, a alocação de capitais no território, é outro exemplo de cenário 

com possíveis desdobramentos conflituosos entre a atuação de agentes de mercado e os 

interesses sociais. Um exemplo dramático de ponto de vista socioambiental diz respeito 

às denúncias decorrentes do denominado “caso Hypermarcas”106. O caso trata da 

expansão das atividades industriais ligadas à antiga fábrica da Arisco, em uma área de 

5mil m2, que diuturnamente produz agressões ambientais nas proximidades do Rio Meia 

Ponte. As consequências graves também são percebidas para os moradores das 

imediações com a crescente alocação de atividades produtivas associadas à fábrica, 

como a expansão de galpões de empresas transportadoras de caminhões, que inclusive 

abrem ruas por conta própria e vinculam-se às denúncias de irregularidades na obtenção 

dos licenciamentos para às instalações de grande porte no local.  

Nesse cenário, por exemplo, em 2012, o Conselho Municipal de Política Urbana 

(Compur) sancionou o pedido de alteração do “Grau de Incomodidade” (GI) em quatro 

                                                            
106 Os conflitos políticos na elaboração de mudanças na política urbana em favor de interesses de um 
grande conglomerado indústria na Região Norte de Goiânia despertaram interesse público e foram 
denunciados pela Associação Ecológica Vale do Meia Ponte (VerdiValle). Também se envolveram o 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), a Ordem dos Advogados o Brasil sessão Goiás (OAB-GO), 
a Universidade Federal de Goiás (UFG), além de moradores da região em geral. Ver as reportagens e 
matérias sobre a degradação ambiental na Região Norte, do jornalista Elder Dias no Jornal Opção, no 
início de 2012. Ainda vale referência às observações diretas e diálogos com representantes das forças 
políticas envolvidas nas mobilizações sociais para as audiências públicas de 2013 e também a 
participação nas mobilizações estudantis através do DCE-UFG no mesmo período.  
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vias nas proximidades da Cargill-Hypermarcas e dos empreendimentos a ela 

articulados, nos bairros de chácaras Retiro e Califórnia107. Em seguida, autoriza o “uso 

do solo” para a construção de um centro de distribuição regional da “Hypermarcas”, em 

uma dessas vias, com laudo do Comitê Técnico de Uso do Solo da SEPLAM (Secretária 

Municipal de Planejamento, depois SEDUS – “Secretaria de Desenvolvimento Urbano 

Sustentável”). Esse documento contradiz as diretrizes participativas do PD, pois além de 

não consultar a comunidade diretamente afetada, o Compur, agiu além das suas 

atribuições e legislou para favorecer a admissão da instalação de galpões industriais de 

todos os tamanhos, em terrenos com presença de nascentes e recargas do lençol freático 

responsável pelo abastecimento de água da RMG. A situação foi denunciado pela 

Associação Ecológica Vale do Meia Ponte (VerdiValle) e por moradores da Região 

Norte, em audiência pública com o prefeito de Goiânia, momento em que também 

foram formalizadas denúncias aos órgão municipais e protocoladas suspensões das 

alterações por ordens judiciais no Ministério Público108.  

Os desdobramentos desse caso vieram com as discussões sobre uma eventual 

revisão do PD-2007, entre a segunda metade de 2012 e o começo de 2013. Na ocasião, a 

Prefeitura de Goiânia enviou à Câmara Municipal propostas que alteravam em grande 

medida as diretrizes de planejamento urbano e as regulamentações de “expansão 

urbana” do munícipio. Essa medida foi decisiva para aguçar os enfrentamentos dos 

moradores da Região Norte contra representantes do Executivo municipal, em que os 

conflitos giraram em torno dos conteúdos propostos para a redação do novo Artigo 110 

e do Artigo 116. No primeiro artigo alteram-se os critérios para a criação de Áreas de 

Equipamentos Especiais de Caráter Regional, em vazios urbanos integrantes dos eixos 

de desenvolvimento econômico definidos no PD-2007. O texto do segundo artigo se 

articula perversamente ao primeiro, pois dispõe que o “grau de incomodidade” e o porte 

das edificações nas áreas de influência da Perimetral Norte (GO-010, GO-020, GO-040, 

GO-060, GO-070, GO-080, GO-462, BR-060 BR-153 e Anel Viário) devem ser 

alterados para o máximo permitido pela legislação urbanística do município (116-A). Já 

de acordo com o 116-B, as ruas residências dos setores de baixa densidade próximos a 

                                                            
107 O “Grau de Incomodidade” é o critério adotado no PD para a definição dos controles da distribuição 
dos impactos das atividades no território. Assim, a liberação do uso do solo em Goiânia, obedece do 
“Grau de Incomodidade 1” (menor incômodo de vizinhança) ao “Grau de Incomodidade 5”. (qualquer 
atividade de nível máximo de impacto sobre moradores e à infraestrutura urbana do local). 
108 A ação ilegal do Compur e da Seplam, foram objeto de denúncia da VerdiValle. , em relação aos 
favorecimentos de grandes empresas na região (BORGES, 2012). 
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bairros de chácaras, nas margens do Rio Meia Ponte, como aporte à Perimetral Norte 

ficam sujeitas a atividades de impacto contidas em todas as tipologias e portes de uso109.  

Os riscos socioambientais com as propostas ameaçam o uso “sustentável” dos 

vazios urbanos, com importância para os ciclos das águas e do clima na RMG110. Não 

obstante, os especuladores e empresários da construção civil exaltaram as medidas, que 

vão da liberação do tráfego de caminhões em ruas estreitas à permissividade na 

ocupação de áreas verde próximas aos cursos d’água111. Os embates de posições 

inscritos entre moradores e governo local, remetem aos estudos e questionamentos 

sobre as potencialidades concretas da politica urbana incidir na melhoria de condições 

de vida, via mecanismos institucionais de participação social nas “cidades”, 

especialmente quando avaliados conflitos com interesses econômicos poderosos, como 

vistos no caso das violações ambientais na Região Norte. 

Na primeira vertente de estudo sobre os aspectos participativos dos PDs exalte-

se o estímulo à participação na gestão do planejamento urbano, no controle social das 

políticas e dos investimentos municipais112. A segunda vertente dá ênfase na dimensão 

socioeducativa dos PDs, em meio a conteúdos de ratificação da tomada de decisão 

política pelos executivos municipais. Para essa corrente, a ratificação é a singularidade 

dos PDs em relação aos  outros desenhos institucionais pós-1988, à exemplo do 

Orçamento Participativo, dos Conselhos Gestores de Políticas Públicas e das 

Conferências Temáticas113. Já a terceira vertente da literatura destaca que através dos 

PDs, são atualizados as contradições entre as dimensões técnicas e políticas, que 

marcavam até então as modalidades de planejamento urbano nas cidades brasileiras. 

Nesse viés interpreta-se que os planos diretores (oriundos tanto dos defensores da 

reforma urbana – nos meios técnicos e lideranças populares – quanto dos investidores 

                                                            
109 Segundo a Proposta de Revisão da Lei 171 de Goiânia encaminhada pela Prefeitura Municipal de 
Goiânia para discussão na Câmara Municipal 2012-2013. 
110 Segundo os estudos de impacto realizados pela CAU, por uma comissão de professores da UFG e pelo 
laudo do Ministério Público de Goiás, as alterações confirmam ilegalidades e contrariam as 
recomendações da política urbana goianiense para a Região Norte, como denunciado desde 2012 pela 
VerdiValle.  
111 Expresso, por exemplo, nas opiniões expressas publicamente de representantes  da Associação das 
Empresas do Mercado Imobiliário de Goiás (Ademi) no jornal “O Popular”, no fim de 2012. 
112 Com base em parâmetros quantitativos, os estudos otimistas em relação avaliação geral dos conteúdos, 
apontam sua capilaridade e ressonância da política nos municípios, ainda que os conteúdos propostos 
sejam deficitários (SANTOS JR. e MONTANDON, 2011). 
113 Aqui uma perspectiva não tão otimista quanto em relação aos PDs em detrimento de outros desenhos 
democráticos, como os OPs e Conselhos, mas ainda simpática ao mecanismo (AVRITZER, 2008). 
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de capitais especulativos e predatórios nas cidades) desdobram-se na predominância do 

antagonismo do discurso técnico em aversão à participação popular114.  

Os conteúdos dessas três vertentes não necessariamente se contradizem ou se 

invalidam mutuamente, quando confrontados com a realidade oferecem elementos para 

uma análise proveitosa da política urbana nas cidades brasileiras. Assim, é necessário 

um acometimento que aproxime os debates em torno dos PDs aos contextos políticos, 

que por sua vez conferem sentidos aos conflitos à cerca das definições do planejamento 

e do uso dos espaços urbanos. Nesse sentido, por exemplo, nas sete audiências públicas 

realizadas durante as discussões de “revisão do PD”, destacaram-se as contestações 

levantadas primeiramente pela associação VerdiValle115.  A VerdiValle fez acusações 

públicas, de que as modificações propostas para a Região Norte, na verdade escondiam 

interesses ligados à legalização de construções irregulares de grandes empresas na 

região. Os agentes públicos nunca responderam com incisão sobre essas denúncias. Os 

nexos que se estabelecem entre representantes do mercado e agentes do Estado, na 

viabilização da reestruturação dessa ampla área, arrasta o debate geral para o 

entendimento de que as decisões são tomadas nos espaços suprainstitucionais e 

extralegais, em detrimento da esfera pública116.  

Vale destacar nas audiências públicas em 2013, a minimização da importância 

dos debates sobre o tema, por parte dos vereadores da base do governo na câmera de 

vereadores, e da ausência dos principais representantes políticos da Prefeitura de 

Goiânia para justificar tais propostas de alteração, situação que reafirma o caráter 

meramente ritual da “participação” e do papel ratificador junto ao Legislativo dos 

PD117. No correr do processo, a mobilização de estudantes (CAs e DCE-UFG), 

professores e técnicos da universidade (Adufg e Sintifes-GO) somaram forças à 

VerdiValle, ao CAU, à segmentos da OAB-GO e em menor medida ao MP-GO, mas 

pouco mudou o cenário das audiências públicas desempoderadas, em que não foram 

                                                            
114 Assim, os PDs não possuiriam efeitos democratizantes para a gestão das cidades e, mais ainda, 
reafirma de maneira amplificada desigualdades estruturadas na sociedade brasileira sob sua ineficiência 
técnica-política (VILLAÇA, 2005). 
115 Nas discussões para eventual revisão dos PDs foram realizadas ao todo sete audiências entre dezembro 
de 2012 e fevereiro de 2013. O projeto de revisão foi apresentado em dois momentos à Câmara de 
Vereadores, sendo que na primeira ocorreram três audiências e no segundo momento quatro audiências 
foram. Estas últimas foram praticamente forçadas por seguidas solicitações de entidades e órgãos de 
imprensa e se deram na sede da Ordem dos Advogados do Brasil, no Ministério Público, na Universidade 
Federal de Goiás e na Câmara Municipal. 
116 Ver: (VILLAÇA, 2001). 
117 Ver: (AVRITZER, 2008). 
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aprofundados os pontos de desacordo pelas autoridades públicas 118. Assim, longe de 

servir à efetivação de interesses sociais por meio da participação e como mera 

aprendizagem ratificadora, as discussões sobre a revisão do PD de Goiânia, nesse caso, 

reafirmam por um lado, traços antagônicos nas relações técnica-institucionais frente aos 

problemas políticos, e por outro lado, revela as relações umbilicais entre os interesses 

econômicos, ao buscar maximizar as vantagens para a ocupação do espaço urbano, e as 

ações encenadas por agentes de governos locais, a fim de priorizar a reprodução do 

capital em detrimento dos interesses sociais. 

Em meio ao simulacro da participação social nas audiências públicas, a noção de 

cidade compacta de uso misto – proposta urbanística destinada a obter redução de 

deslocamentos com adensamento e economia de energia no espaço urbano – foi citada 

por técnicos da Secretaria de Desenvolvimento Urbano Sustentável (Sedus), órgão da 

Prefeitura Municipal de Goiânia, como conceito técnico para justificar as alterações 

propostas119. As imprecisões, distorções e falta de rigor no uso dessa noção pelos 

técnicos da Prefeitura de Goiânia revelam a manipulação dos instrumentos de 

planejamento, quando envoltos dos poderes econômicos. Por exemplo, na primeira 

audiência pública realizada no início de 2013, na Câmara Municipal de Goiânia, o 

representante da Sedus deixou claro como seria a condução técnica do processo de 

revisão do PD. Em um auditório repleto de movimentos populares, associações 

comunitárias, parcelas estudantis e acadêmicas, representantes empresariais, vereadores 

da casa e dos veículos de comunicação, a fala do técnico durou pouco mais de 2 

minutos e se deteve na apresentação genérica sobre a proposta geral de alteração do PD, 

sem caracterizar minimamente as especificidades técnicas da noção de cidade compacta 

adotada – apenas citou a noção como base conceitual e legal das propostas. 

Nas demais audiências públicas, a Sedus, mesmo com as interpelações e pedidos 

de esclarecimentos “ponto-a-ponto” por parte dos movimentos sociais, agentes afetados 

e cidadãos em geral presentes nas audiências públicas, não se esforçou para destrinchar 

a noção utilizada de cidade compacta e suas implicações em diferentes contextos de 

Goiânia. Essa situação de desdém perante as demandas sociais e os princípios 
                                                            
118 Agrava-se essa percepção, o grande esforço para que as audiências públicas fossem realizadas, em 
especial na UFG, que sendo afetado diretamente pelas alterações propostas, apresentou focos de 
mobilização com pressão sobre agentes públicos para o cumprimento das diretrizes de participação social 
dos PDs. Nessa audiência, a UFG designou uma comissão para apresentar parecer técnico independente 
sobre os impactos socioambientais na região, parecer que não foi apreciado a tempo, pois foi votado pelos 
vereadores logo em seguida. 
119 Segundo as observações diretas nas audiências públicas de 2013 e argumentos expostos como 
justificativa pela prefeitura. 
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democráticos demonstra que, os tecnocratas ao dizer que não fazem política, fazem-na 

de maneira autoritária e antipopular. A política da má vontade em relação à participação 

da sociedade civil é reafirmada quando não se obtém respostas do poder público para as 

denúncias, de não terem sido levadas em conta na proposta de revisão da Prefeitura, as 

especificidades sociais e ambientais no norte goianiense, bem como, a estrutura de 

tráfego e emissão de ruídos, os fundos dos vales, às diretrizes de preservação de 

mananciais e áreas de cobertura vegetal original120. Durante todo o percurso de 

discussão de revisão do PD, os argumentos técnicos e a postura política dos técnicos da 

Sedus pouco se alteraram, com mostras de indisposição inclusive em debater e 

aprofundar as especificidades do planejamento com quadros técnicos da UFG. Nesse 

sentido, a utilização radical sem precedentes da noção de cidade compacta para 

legitimar as alterações do GI na Região Norte, só pode ser compreendida como único 

meio possível de que tais áreas fossem legalizadas ou disponibilizadas para alocação de 

grandes empreendimentos comerciais e indústrias em terrenos impróprios. 

Vale notar que, se a noção de “cidade compacta” foi amplamente usada para 

converter áreas de fragilidade ambiental em espaços aptos a receber equipamentos 

urbanos de grande impacto, os debates sobre a regulamentação e a implantação do IPTU 

progressivo, principal instrumento de combate à especulação imobiliária e que visa 

promover o desenvolvimento da cidade compacta com redistribuição da propriedade 

fundiária, foram inexistentes nas audiências públicas. Por fim, de um ponto de vista 

técnico, a noção de cidade compacta pode até ser útil, mas a sua utilização requer 

especificações a respeito das intensidades e direcionamentos de sua utilização como 

política urbana, bem como contemplar uma ampla participação social nos processos 

decisórios para assegurar o cumprimento da função social da cidade e da propriedade.  

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
120 Sobre a noção de cidade compacta ver LIMONAD (2011) 
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3.3 O “NORTE” DA REGIÃO NORTE 

 

Os padrões de desconcentração que atingem diretamente a Região Norte de 

Goiânia, também abarcam indiretamente os municípios ao norte da RMG e acaba por 

incidir inclusive nas dinâmicas de municípios do Centro Goiano, fora dos limites 

metropolitanos, uma vez que esses territórios estão circunscritos na Bacia do Ribeirão 

João Leite. Instituídos como Área de Preservação Ambiental do Ribeirão João Leite 

(APA do João Leite121) em 2002, a área contém o Parque Estadual Altamiro Moura 

Pacheco, o Parque Estadual João Leite e o Lago da Barragem do Ribeirão João Leite, 

responsável pelo abastecimento de água de grande parte da RMG.  

Aproximadamente 130.605 pessoas residem na Bacia do João Leite, sendo que 

exclusivamente vivem 75.214 pessoas na APA 122. No montante total estão inclusos os 

moradores da Região Norte de Goiânia, de modo que ao incorrer na região desequilíbrio 

pode implicar em desajustes na Bacia do João Leite com um todo, especialmente nos 

arredores da APA. A ocupação da bacia apresentam ruralidades entrelaçadas em núcleos 

urbanos pequenos e que possuem impeditivos legais à expansão do espaço urbano em 

seus territórios. Os municípios com territórios entre os limites demarcatórios Bacia e da 

APA do João Leite surgem desde a criação de Goiânia em 1933, como Nerópolis 

(1948), Goianápolis (1958), Ouro Verde de Goiás (1963), Terezópolis de Goiás (1992) 

e Campo Limpo de Goiás (1997) (FIGURA 15). Essas pequenas cidades somam-se a 

Anápolis, cidade média de Goiás que, conjuntamente com a RMG, é centralidade 

procurada por moradores de vasta Região do Centro Goiano pela oferta de serviços 

especializados, empregos, lazeres, etc. O cenário propõe necessárias inter-relações e 

interdependências, que criam vínculos regionais e urbanos da RMG com outros fora de 

seus limites, mas que já partilham dos problemas metropolitanos. Ainda que sem 

dispersão contínua do ambiente construído, mas, sobretudo por interesses partilhados 

em relação aos temas ambientais, a realidade demonstra a necessária preservação de 

reservas ecológicas e fontes de abastecimento de água na Região Norte de Goiânia e 

municípios limítrofes.  

 

 

                                                            
121 Área de Preservação Ambiental reconhecida em 2002, pelo Decreto Nº 5.704, de 27 de dezembro de 
2002. 
122 (SEMARH, 2009). 
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FIGURA 15 – PARCELAMENTO E OCUPAÇÃO NA BACIA HIDROGRÁFICA NO 

RIBEIRÃO JOÃO LEITE 

 

 
Descrição: As pressões do parcelamento do solo se dão substancialmente em Anápolis e Goiânia, mas 

também em Nerópolis, Teresópolis e Goianápolis. 
Fonte: FERREIRA, 2009 

 

 

De um ponto de vista das diretrizes de planejamento, a área da bacia deve 

priorizar a preservação dos recursos hídricos e assegurar os usos do solo para atividades 

compatíveis com as especificidades ambientais – inclusive com ações de recuperação de 

matas e preservação das faixas remanescentes de Cerrado, promoção da educação 

ambiental, práticas de controle social e gestão democrática. Para implantar essas 

medidas a APA lista a instituição de um Conselho de Gestão, com previsão de garantir a 
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presença ativa da sociedade civil no acompanhamento e execução de políticas de 

conservação ambiental. Mapeiam-se possibilidades participativas na elaboração e 

controle do Plano de Manejo do João Leite, além dos conselhos do Parque Estadual 

Altamiro Moura Pacheco e do Parque Estadual João Leite – ambas UCs (Unidades de 

Conservação).  Nessas instâncias, em um plano formal a participação social deve 

auxiliar na fiscalização e planejamento para a conservação ambiental. Outro ente 

representativo instituído formalmente para atuar na APA é o Consórcio Intermunicipal 

da Área de Proteção Ambiental do Ribeirão João Leite. Esse consórcio foi articulado 

por prefeituras locais depois da criação da barragem do Ribeirão João Leite e estão 

contempladas as cidades de Campo Limpo de Goiás, Goianápolis, Nerópolis, Ouro 

Verde de Goiás e Terezópolis de Goiás. Tem o objetivo de articular discussões e ações 

conjuntas em razão dos impactos, sobretudo econômicos, devido a peculiar condição de 

possuírem grande parte de seus territórios entre os limites da APA. 

Em geral, todos esses mecanismos só possuem reconhecimento formal, mas na 

prática se mostram desmobilizados de participação ativa da sociedade civil, sem 

maiores reverberações junto à opinião pública e principalmente sem grande poder de 

decisão frente aos interesses dos governos. Assim, perfila um contexto de insegurança 

quanto às possibilidades de atuação concreta desses mecanismos na defesa da 

preservação ambiental da Bacia do João Leite. 

De antemão, os desafios em razão dos múltiplos interesses e modos de ocupação 

na bacia são vistos, por exemplo, na distribuição fundiária das propriedades rurais, com 

menor quantidade de concentração de terras, contrastante com o padrão estadual, 

principalmente nas proximidades do Lago da Barragem do João Leite 123. Essas áreas de 

diversificada população centraliza boa parte das polêmicas na opinião pública e dos 

resultados de diagnósticos técnicos. Em que se destacam três dinâmicas com maiores 

reverberações conflituosas nos últimos anos, a indenizações de proprietários de imóveis 

afetados pela construção da barragem e ampliação do reservatório, o descrédito (ou 

desconsideração) de agentes da administração do Estado e proprietários de terras rurais 

em relação às legislações ambientais e, a noção de que as áreas de preservação 

ambiental território irão beneficiar somente Goiânia (com água de melhor qualidade 

para seu abastecimento), o que acarretaria aos outros municípios somente restrições 

                                                            
123 Área dos imóveis rurais na APA do João Leite, por dimensão: Pequena 26,9%; Média 39,7%; Grande 
33,3%. FONTE: INCRA. Elaboração: SEPLAN-GO / SEPIN / Gerência de Estatística Socioeconômica - 
2005. Considera-se Pequena propriedade - até 4 módulo fiscal. Média propriedade - mais de 4,1 à 15 
módulo fiscal. Grande propriedade - mais de 15,1 módulo fiscal.” (SEMARH, 2009). 
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quanto ao uso do solo124. 

Essas denúncias acusam a necessidade de novos estudos e debates no intuito de 

aprofundar os entendimentos sobre as possibilidades de ações na APA. Mas, constata-se 

que 62% das encostas dos cursos d’água da APA já apresentam traços de degradação 

em razão de atividades agropecuárias, em que também emergem insinuações sobre o 

uso indiscriminado de agrotóxicos nas proximidades dos canais de abastecimento da 

rede hidrográfica125. Essas terras também são objeto de ameaças constantes por parte 

dos interesses de agentes imobiliários, com objetivos de criar novos loteamentos nas 

proximidades da Bacia do Ribeirão João Leite, principalmente em Nerópolis, 

Goianápolis e Terezópolis de Goiás. 

Já a Bacia Hidrográfica do Rio Meia Ponte, que perpassa também a Região 

Norte de Goiânia e abarca 38 municípios, tem importância significativa para o Estado 

de Goiás, pois concentra 48% da população goiana e 49% do PIB estadual (FIGURA 

16). Nas áreas de influência do Rio Meia Ponte estão articulados importantes 

municípios de Goiás, como Goiânia, Aparecida de Goiânia, Anápolis, Senador Canedo e 

Itumbiara (FIGURA 17)126.  A bacia possui o Comitê da Bacia do Meia Ponte 

(Cobamp), em funcionamento desde de 2003127. O Cobamp é formado por 45 

representantes distribuídos entre o Executivo Estadual e prefeituras, com 40% da 

representação, usuários, com 40%, sociedade civil com 20%. O Comitê possui ainda 

três câmaras técnicas, sendo que apenas a Câmara Técnica de Planos de Bacias, Projetos 

e Políticas Públicas possui reuniões periódicas. Além dessa conjuntura, o Comitê não 

consegue recursos financeiros para políticas de capacitação, comunicação e 

deslocamento. A Secretária do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Estado de 

Goiás (Semarh), responsável pela indicação do Secretário Executivo do conselho, não 

dá apoio necessário, por exemplo, quando indica funcionários comissionados para a sua 

composição. A pouca participação dos prefeitos ou das prefeituras e da falta de 

capacitação dos representantes dos usuários também são entraves128.  

                                                            
124Pontos levantadoso relatório do Plano de Manejo e que também se fazem visíveis nas  reportagens em 
jornais locais, especialmente de Nerópolis. 
125 (SEMARH, 2009). 
126 As referências sobre a Bacia do Rio Meia Ponte foram extraídas, sobretudo dos relatórios do comitê de 
bacia. Somam-se a catalogação de diagnósticos técnicos do Conselho de Meio Ambiente e denúncias de 
movimentos sociais, a exemplo da VerdiValle e a Associação Ambiental Pró-Águas do Cerrado, bem 
como, de representantes do conselho em arenas públicas.  
127 De acordo com resoluções do Conselho Estadual de Recursos Hídricos nº 003 de 10/04/2001 e nº 004 
de 09/10/2001 e, o Decreto nº 5.580 de abril de 2002. 
128 Segundo depoimento de Marcos Correntino, presidente e representante do conselho no IV Seminário 
de Desenvolvimento Sustentável da Bacia do Alto Tocantins e II Seminário de Agroextrativismo na 
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FIGURA 16 - BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO MEIA PONTE 

 

 
Descrição: Bacia do Rio Meia Ponte 

Fonte: RUSTEBERG, 2003

                                                                                                                                                                              
Câmara dos Deputados. Na fala do representante, a falta de comprometimento com o cumprimento das 
deliberações do Cobamp pela Semarh é uma constante, além da pequena participação das Câmaras 
Técnicas do conselho na elaboração de políticas e debates sobre o Rio Meia Ponte.  Disponível em: 
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-
permanentes/clp/documentos/copy_of_notas-taquigraficas/2010/bacia-do-alto-tocantins-parte-4 
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FIGURA 17 – MUNICIPIOS NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO MEIA PONTE 

 
Descrição: A Bacia do Meia Ponte abrange o maior eixo de desconcentração socioespacial de Goiás.  
Fonte: SEMARH, 2010.  
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O cenário de falta de apreço do Governo Estadual pelo Cobamp aprofunda as 

possibilidades de violações ambientais, já visualizadas por toda à extensão do Rio Meia 

Ponte, mas principalmente ao percorrer RMG, como devastação da mata ciliar, 

depósitos de dejetos nos cursos d’água, lançamento de esgotos domésticos e industriais 

sem tratamento adequado, acúmulo de entulhos e lixo nas margens, pontos de erosão e 

desmoronamento, ocupação irregular das faixas de Área de Preservação Permanente 

(APP), irrigação de lavouras com uso de agrotóxicos e degradação de pastagens, não 

utilização de medidas de conservação para ocupação do solo e extrativismo mineral 

predatório. Assim, a tendência é a permanência da proliferação dos usos de práticas que 

levam a degradação das águas na Bacia do Rio Meia Ponte. A atuação de movimentos 

sociais, ONGs, associações ecológicas e comunitárias, entidades técnicas e científicas, 

ainda que de maneira isolada, tornam-se ainda mais necessárias para o reconhecimento 

dos graves problemas que passa o Rio Meia Ponte. 

Vale ressaltar que, a falta de um PD metropolitano contribui de maneira mais 

incisiva para o cenário institucional de “desgovernança” metropolitana vista em 

Goiânia. Com a desconcentração ao norte da Região Norte, a ausência de regulação se 

dá em detrimento de eminentes riscos aos usos “sustentáveis” dos territórios. Nesse 

sentido, a importante tarefa de vedar as atividades poluentes e promover garantias para 

assegurar a preservação ambiental nas bacias do Rio Meia Ponte e do Ribeirão João 

Leite, caberia de início à Região Norte de Goiânia, ao contrário do que se vê na 

realidade. Por fim, novos estudos e análises fazem necessários, para aprofundar na 

compreensão dos movimentos das forças sociais os sentidos concretos da ocupação, 

apropriação e produção desconcentrada do espaço urbano, que dão sentido a vivenciais 

e lutas cada vez mais complexas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As contraposições nas paisagens urbanas ao percorrer a Região Norte de Goiânia 

em um trajeto cotidiano se fazem notória ao observador mais desatento. Os bairros 

periféricos, como Jardim Guanabara, Setor Urias Magalhães e Jardim Balneário Meia 

Ponte, recebem equipamentos que antes só estavam nos “pedaços” mais elegantes da 

capital de Goiás. Mas ao mesmo tempo, os antes “requintados” morados do Setor Jaó 

agora vivem também em casas geminadas e quitinetes. No Setor Goiânia 2 e no Setor 

Orlando de Morais, vacas e cavalos pastam tranquilamente por cenários bucólicos, 

respectivamente em contrastes com os novos e numerosos conjuntos de edifícios ou as 

paupérrimas e distantes moradias populares. Não raro se vêm caminhões de grande 

porte em circulação nas imediações de chácaras e sítios com amplas áreas verdes ao 

longo dos cursos d’água na região. 

Essas mudanças são produzidas em razão de uma forma urbana e um processo 

político caracterizado por padrões de desconcentração socioespacial. A desconcentração 

só é possível com associação das ações do Estado, o avanço sistemático da hegemonia 

de mercado sobre a cidade e, em alguma medida, interesses legitimados socialmente. 

Como condição determinante se tem a “flexibilização” das vigilâncias sobre as 

normativas da política urbana instituída, em que ora se cumprem ora descumprem o 

planejamento urbano, de acordo com os interesses envolvidos. Na prática são 

produzidos efeitos perversos, como a degradação ambiental, a intensificação da pressão 

dos capitais imobiliários e econômicos para ocupação dos espaços ainda não 

dominados, no caso da Região Norte, os usos dos “vazios urbanos”. 

Na região as temáticas da preservação ambiental ganham evidência com 

expressões no campo da política, nos espaços diferenciados de ocupação e no 

planejamento, mas as mudanças na paisagem se destinam mais a atender o os interesses 

dos fluxos de capitais em área impróprias, em terrenos em que predominavam as 

várzeas e cerrados, ao invés de beneficiar a maioria da população, alijada de 

infraestruturas urbanísticas mais adequadas e relegadas às franjas metropolitanas. 

Assim, as segregações socioespciais, traço típico no espaço urbano brasileiro, 

continuam a reafirmar o poder das minorias poderosas, só que agora acontecem em 

planos das coexistências entre grupos e classes, em espaços mais heterogêneos, que 

“reunificam-se” através da dispersão de territórios urbanizados por periferias ainda mais 

distantes e em múltiplas centralidades. A tendência de produção de novas centralidades 
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em área periféricas ou “decadentes” dá sentido, especialmente na Região Norte, a 

localidades dispersas, separadas por extensos “vazios urbanos”, com características 

ambientais singulares e ameaçados pela ação predatória dos poderes econômicos.  

Em alguma medida, o planejamento do Estado viabiliza os conflitos nas esferas 

democráticas de definição dos rumos da cidade, ainda que de maneira incipiente. Não 

obstante, apenas sob o desinteresse direto dos capitais, que os mecanismos institucionais 

possuem força para assegurar as prerrogativas legais atribuídas pela política urbana, 

como o uso mais “sustentável” da terra, a preservação ambiental, a participação política 

e desenvolvimento social.  Por exemplo, nos acontecimentos desdobramentos pelas 

ações irregulares de capitais imobiliários em áreas protegidas pela legislação ambiental, 

que passam a pressionar o surgimento de novos empreendimentos industriais e de 

serviços nas áreas de reabastecimento entre o Ribeirão João Leite e Rio Meia Ponte.  

A política urbana, enfim, ao mesmo tempo em que representa avanços 

conceituais para uso social da cidade, mostra-se incapaz de efetivamente prática diante 

dos poderes econômicos. Mesmo com a mobilização dos setores populares em várias 

frentes de luta para assegurar a legalidade, as dificuldades são imensas, como 

contatados na proposta de revisão do PD de Goiânia em 2012-13. Ao mesmo tempo em 

que as lutas sociais alcançaram avanços no plano institucional e nas formas de tomadas 

de decisão (Constituição, gestão participativa, instrumentos de planejamento geral e 

setorial), em um plano político deliberativo a ausência de consensos causa prejuízo nos 

avanços dos códigos (regulamentações, fiscalização, aplicabilidade, mobilização social). 

Por exemplo, o IPTU progressivo, uma medida limitada de um ponto de vista da 

execução e das possibilidades de ser burlada por parte de especuladores, ainda hoje em 

Goiânia não foi regulamentado e se mostra praticamente inatingível.   

Em relação ao desenvolvimento urbano para a Região Norte, o paradoxo fica 

instituído no PD-2007, que expressa à atuação de forças sociais de distintas matizes e o 

reconhecimento da necessidade da preservação ambiental para as parcelas ao norte do 

munícipio, sem que isso garanta a aplicação das conquistas. Já os capitais e agentes 

poderosos de Estado, além do desprezo pelas esferas de participação social, 

encaminham as decisões de seus interesses privados em toque de caixa. A revisão do PD 

de Goiânia seguiu essas indicações em oposição à luta por reforma urbana. O que se vê 

é a larga hegemonia do capital imobiliário, especialmente das frações ligadas às 

atividades de incorporação, que possuem por sua vez raízes na especulação financeira. 

A hegemonia global impede o acúmulo de forças sociais em nível local para a 
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contraposição dos interesses desse segmento da economia, realidade especialmente dura 

para os movimentos sociais, que sofrem repressões variadas. Assim, a cidade encarada 

como negócio é normatizada em prol das necessidades de reprodução de capital acima 

dos interesses sociais, culturais, ambientais, etc. 

 Como agravante, com a indução da desconcentração em Goiânia, os mecanismos 

de planejamento urbano tendem a se mostrar limitados no trato das complexidades dos 

espaços que surgem, bem como inexistem mecanismos de gestão metropolitana. 

Considera-se assim que se, por um lado, a realidade brasileira remete ao centro de uma 

profunda crise representada na “ingovernabilidade metropolitana” e na fragilidade e/ou 

inexistência de mecanismos institucionais de cooperação, planejamento e gestão de 

alcance metropolitano129; e, por outro lado, que a realidade atual se desenvolve com 

características de impasses típicos de fim de ciclo político, onde as políticas urbanas 

desenvolvidas até agora chegaram ao limite de atenuar as desigualdades sem promover 

reformas estruturais130. Essa realidade apresenta um cenário de futuro pessimista para as 

cidades e metrópoles brasileiras. 

 Em suma, fracassa a democratização das esferas de decisões da política urbana e 

a construção da justiça social da sociedade brasileira, com sinais de que a dominação 

dos mercados ora se desdobrarem com ações coordenadas pelo Estado em seu favor, ora 

para atuar nas margens da legalidade. A ação dos agentes de Estado, mesmo que 

algumas vezes a contragosto, reafirmam essa tendência de submissão aos interesses 

privatistas sobre o urbano. Permanecem assim os contextos de carências estruturais, que 

reafirmam as segregações e a negação da cidadania nas grandes cidades para a maioria 

da população. O “direito à cidade” apesar do prestígio que alcançou nos meios políticos 

e acadêmicos, ainda não conseguiu romper a lógica privatista de produção do espaço o 

que demanda contínuos estudos e mobilizações à cerca da reforma urbana nas 

metrópoles brasileiras. 

 

 

 

 

 

 

                                                            
129 (RIBEIRO, 2012) 
130 (MARICATO, 2011) 



92 
 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
ALVES, Thaís Moreira; CHAVEIRO, Eguimar Felício. “Metamorfose Urbana: A 
Conurbação Goiânia-Goianira E Suas Implicações Sócio-Espaciais”. Revista 
Geográfica Acadêmica, v. 1, n. 1, p. 95-107, 2007. 
 
ANUÁRIO ESTATÍSTICO DE GOIÂNIA. Edição 2012. Disponível em mídia digital e 
no sítio – <www.goiania.go.gov.br> 
 
ANTUNES, Marcelo; DE MELLO, Marcelo; ARRAIS, Tadeu Alencar. “O entorno do 
Distrito Federal: nota exploratório de um trabalho de campo”. Boletim Goiano de 
Geografia, v. 27, n. 3, p. 145-150, 2007. 
 
AMARAL, Ernesto Fridrerich de Lima; RODRIGUES, Roberto do Nascimento; 
FÍGOLI, Moema Gonçalves Bueno. “Síntese da migração em Goiás e no Distrito 
Federal nas últimas décadas”. In: Sociedade e Cultura – Revista de Ciências Sociais. 
Departamento de Ciências Sociais e Mestrado em Sociologia da UFG. Vol. 5, Nº. 2. 
Goiânia, 2002. 
 
ARRAIS, Tadeu Alencar. “A produção do território goiano: economia, urbanização, 
metropolização. Goiânia: A cidade e a região/a cidade-região: reconhecer processos, 
construir políticas”. Cadernos Metrópole. ISSN (impresso) 1517-2422;(eletrônico) 
2236-9996, n. 20, 2008. 
 
__________. A produção do território goiano: economia, urbanização, metropolização. 
Goiânia: Editora UFG, 2013. 
 
AVRITZER, Leonardo. Instituições participativas e desenho institucional: algumas 
considerações sobre a variação da participação no Brasil democrático. In: OPINIÃO 
PÚBLICA, Campinas, vol. 14, nº 1, Junho, 2008, p.43-64 OPINIÃO PÚBLICA, 
Campinas, vol. 14, nº 1, Junho, 2008 - p. 43-64 
 
BARBOSA, M. O.; MELLO, P. J. C.; VIANA, S. A. “Sítio Arqueológico Vale dos 
Sonhos: Educação Patrimonial em contexto urbano”. Habitus, Goiânia: UCG, v. 2, n. 1, 
pp. 51-72, jan/jun 2004. 
 
BERNARDES, Genilda. D. Goiânia, cidade planejada / cidade vivida: discurso e 
cultura da modernidade. Tese (doutorado em Sociologia). Brasília: Departamento de 
Sociologia da UnB, 1999. 
 
___________. “O cotidiano dos trabalhadores da construção de Goiânia: O mundo do 
trabalho e extra trabalho”. In: Revista UFG – Pró-Reitoria de Extensão e Cultura 
(UFG), v. 06, p. 37-52, 2009. 
 
BERNARDES, Genilda D.’Arc; JÚNIOR, Ademar Azevedo Soares. “Condomínios 
horizontais fechados: reflexão sobre a configuração do espaço intrametropolitano de 
Goiânia”. Sociedade e Cultura, v. 10, n. 2, 2008. 
 
BORGES, Barsanufo G. “A economia goiana na divisão regional do trabalho (1930-
1960)”. In: SILVA, Luiz S. D. da (org.). (2000). Relações cidade-campo: fronteiras. 



93 
 

Goiânia: Editora da UFG. 2000. 
 
____________. Goiás nos quadros da economia nacional, 1930-1960 Goiania: Editora 
UFG, 2000. 
 
BORGES, Pedro Célio A. “O bipartidarismo autoritário em Goiás”. In: Dalva Borges de 
Souza. (Org.). Goiás - Sociedade e Estado. 1 ed. Goiânia: Cânone Editorial, 2004, v. 1, 
p. 133-184. 
 
_____________. “Onipotência do Estado”. In: SOUZA, Dalva M. B. Goiás – Sociedade 
e Estado. Goiânia: Cânone Editorial, 2004. 
 
_____________. “Vida Urbana e Democracia – temas de Goiânia no Sécuo XXI”. In: 
MARTINS, Dilamar Cândida; NUNES, Jordão Horta; LIMA FILHO, Manuel Ferreira. 
Subalternidades, fluxos e cenários. Goiânia: PUC Goiás, 2012. 
 
BORGES, Pedro C. A.; BERNARDES, Genilda D.; GARBELIM, Marcello S. 
“Dilemas da gestão democrática vistos a partir da análise de uma instituição 
participativa (planos diretores municipais, PDs)” – In: XVI Congresso Brasileiro de 
Sociologia – GT2, Cidades. Salvador: SBS, 2013 
 
BORON, Atílio. Estado, capitalismo e democracia na América Latina. São Paulo: Paz e 
Terra, 1994. 
 
BOURDIEU, Pierre. Efeitos de lugar. In: BOURDIEU, P. (Org.) A miséria do mundo, 3ª  
Ed. Petrópolis: Vozes, 1999. 
 
________. O senso prático. Petrópolis: Vozes, 2009. 
 
________. O poder simbólico. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2010. 
 
CAIADO, M.C.S. “Estruturação intra-urbana na região do Distrito Federal e entorno: a 
mobilidade e a segregação socioespacial da população”. Revista Brasileira de Estudos 
Populacionais, v. 22, n° 1, p. 55-88, 2005. 
 
CALDEIRA, Teresa Pires do Rio. Cidade de muros: crime, segregação e cidadania em 
São Paulo. São Paulo: EDUSP, 2000. 
 
CAMPOLINA, Clélio. “Sistemas urbanos e regionais sustentáveis”. Parcerias 
Estratégicas, n. 31, Parte 2, p.377-382, dez. 2010. 
 
____________Dinâmica regional e ordenamento do território brasileiro: desafios e 
oportunidades. Belo Horizonte : UFMG/CEDEPLAR, 2013. 
 
CAMPOS, Francisco Itami. “Mudança da capital: uma estratégia de poder”. In: 
BOTELHO, Tarcísio Rodrigues (org). Goiânia cidade pensada. Goiânia: Ed. UFG, 
2002 
 
CARDOSO, Adauto Lucio (org.). O programa Minha Casa Minha Vida e seus efeitos 
territoriais. Rio de Janeiro: Letra Capital , 2013. 



94 
 

 
CARDOSO, Lucimar Crispim Vaz.  Análise socioespacial do Jardim Guanabara. 
Dissertação (mestrado) – Pontifícia Universidade Católica de Goiás, Goiânia, 2012. 
 
CARLOS, Ana Fani Alessandri; LEMOS, Amália Inés Geraiges (Orgs.). Dilemas 
Urbanos: novas abordagens sobre a cidade. 2ª ed. São Paulo: Contexto, 2005. 
 
CARTA DE RISCO DE GOIÂNIA. Instituto de Desenvolvimento Tecnológico do 
Centro Oeste. Revisão e detalhamento da carta de risco e planejamento do meio 
 físico do município de Goiânia. Goiânia: Prefeitura Municipal de Goiânia, 2008. 
 
CASTELLS, Manuel. A questão urbana. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2000. 
 
CHAUL, Nasr Fayad. Caminhos de Goiás: da construção da decadência aos limites da 
modernidade. Goiânia: UFG. 1997. 
 
______________. A construção de Goiânia e a transferência da capital. Goiânia: 
Cegraf/UFG, 1988 
 
CHAVEIRO, Eguimar F. “O espaço ambíguo e o território dos Nems”. Goiânia, 
travessias sociais e paisagens cindidas. Goiânia: Ed. Da UCG, 2007 
 
CORDEIRO, Narcisa Abreu e QUEIROZ, Normalice Maria de. Goiânia: 
embasamentos do Plano urbanístico original. 1990. 
 
CORREA, Elaine Alves Lobo. “Lugares centrais e lugares periféricos de Goiânia: 
diversidade e complexidade”. GEOGRAFIA (Londrina), v. 19, n. 2, p. 3-23, 2010. 
 
CORREA, Elaine Alves Lobo. “A dinâmica socioespacial da Região Sudoeste de 
Goiânia: uma análise da produção e valorização do bairro Celina Park”. 2009. 
 
CORREA, E. A. L.; PAULA, F. M. de A.; PINTO, J. V. C. “O Papel do Setor 
Campinas na Formação da Centralidade Polinucleada de Goiânia”. In: Encontro 
Regional de Geografia , 9.; 2005, Porto Nacional. Anais em CD-ROM do IX EREGEO. 
Porto Nacional: UFTO, 2005a. 
 
________. “Centralidade Polinucleada: uma análise dos subcentros populares de 
Goiânia – o caso do Setor Campinas”. In: Seminário de Iniciação Científica da UEG, 3.; 
2005, Anápolis. Anais em CD-ROM do III Seminário de Iniciação Científica da 
Universidade Estadual de Goiás – 19 e 20 de Outubro - UEG/Anápolis – GO, 2005b. 
 
CORREIA, Roberto de Souza. Pluralidade urbana da zona norte de Goiânia : um 
estudo do Setor São Judas Tadeu. Dissertação de mestrado (PGeo-UFG), 2004. 
 
DINIZ, Anamaria. “Goiânia de Attilio Corrêa Lima a Cidade Idealizada e não 
Materializada”. Anais: Encontros Nacionais da ANPUR, v. 12, 2007. 
 
EUFRÁSIO, Mário A. “Distorções recentes dos modelos clássicos de estrutura urbana, 
de Homer Hoyt”. Plural (São Paulo. Online), v. 15, p. 129-148, 2008. 
Federal de Goiás, Goiânia, 2003. 



95 
 

 
_____________. Estrutura urbana e ecologia humana: a Escola Sociológica de 
Chicago (1915-1940). São Paulo: Editora 34, 1999. 
 
FRATTARI, Najla Franco. As configurações sociais do medo do crime na cidade de 
Goiânia. Tese de Dourado em Sociologia (UnB). 2014. 
 
___________. Insegurança: as práticas e discursos do medo na cidade de Goiânia. 
Dissertação de Mestrado em Sociologia (UFG). 2009. 
 
FERNANDES, Florestan. Sociedade de classes e subdesenvolvimento. Zahar Editores, 
1972. 
 
FERREIRA, Fábio Luiz. Contradições do Programa Minha Casa, Minha Vida em 
Goiânia. Dissertação de mestrado Sociologia UFG. Goiânia: Mimeo, 2014. 
 
FERREIRA, Paula Henriques. O Parque Estadual Altamiro de Moura Pacheco e a 
Área de Proteção Ambiental João Leite: uma proposta para medidas compensatórias. 
2009. 
 
FREITAS, C. A. L. L. de. Vale dos Sonhos: Movimentos Sociais Urbanos e Disputa 
pelo Espaço em Goiânia. Dissertação apresentada ao mestrado da Instituição IESA. 
Goiânia: UFG, 2004. 
 
FREITAS, Cesar A. L. e MARTINS, Juciano R. “Diagnóstico sócio-urbano da Região 
Metropolitana – Moradia”. In: LIMA, José J. F. e MOYSÉS, Aristides (orgs.) Como 
andam Belém e Goiânia.  Rio de Janeiro: Observatório das Metrópoles / Letra Capital, 
2009 
 
FROTA, José Artur D.’Aló; CAIXETA, Eline Maria MP. “Clube de Regatas Jaó: 
documentação, projeto e construção”. In.: 9º Seminário Docomomo Brasil: 
interdisciplinaridade e experiências em documentação e preservação do patrimônio 
recente. Brasília: junho de 2011. Texto disponível em: 
http://www.docomomo.org.br/seminario%209%20pdfs/012_M04_RM-
ClubeDeRegatasJao-ART_jose_frota.pdf 
 
GOHN, M. da G. “Conselhos gestores na política social urbana e participação popular”. 
Cadernos Metrópoles, Rio de Janeiro: n. 7, p. 9-31, 1º sem., 2002. 
 
__________. Teoria dos movimentos sociais. São Paulo: Ed. Loyola, 2000. 
 
GOMES, Carla Cristina de Araújo. O apego pelo lugar de morar: Vila Monticelli em 
Goiânia-GO. Dissertação de mestrado. Goiânia: UCG, 2008. 
 
GOMES, Horieste. Lembranças da terrinha: Campininha. 2002. 
 
GONÇALVES, Alexandre Ribeiro. Goiânia: uma modernidade possível. Brasília: 
Ministério da Integração Nacional / Goiânia: UFG, 2002. 
 
GRAEFF, E. A Formação do Espaço Urbano x Mobilidade da População. Disponível 



96 
 

em: http://www2.ucg.br/arq2/urbano/5PlanoAttilio.htm). Acesso: 10 de abril 2014 
 
GRAMSCI, A. Os intelectuais e a organização da cultura. Rio de Janeiro: Civilização 
Brasileira. 1978 
 
HARVEY, David. A Condição Pós-Moderna: uma pesquisa sobre as origens da 
mudança cultural. São Paulo: Loyola, 1993. 
 
HARVEY, David. A Justiça social e a cidade. São Paulo: Hucitec, 1980. 
 
________. A produção capitalista do espaço. São Paulo: Annablume, 2005. 
  
IBGE. “Censo 2010 aprimorou a identificação de aglolomerados subnormais” in: 
http://www.censo2010.ibge.gov.br/todas_noticias.php - 15/12/2011 - colhido em 
07/05/2012 
 
IBGE. “Projeção da População 2013”. Disponível em: 
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/projecao_da_populacao/2013/defaul
t.shtm 
 
IBGE. Regiões de influência das cidades. Rio de Janeiro: IBGE, 2000. 
 
______. Regiões de influência das cidades. Rio de Janeiro: IBGE, 1987. 
 
______. Regiões Funcionais Urbanas. Rio de Janeiro, 1972. 
 
______. Censo Demográfico de 1970. Rio de Janeiro, 1973. 
 
KONZEN, Lucas Pizzolatto. “A mudança de paradigma em sociologia urbana: do 
paradigma ecológico ao socioespacial”. Revista de Ciências Humanas - Florianópolis - 
Volume 45, Número 1 - p. 79-99- Abril de 2011. 
 
KOWARICK, Lúcio. Viver em Risco. São Paulo: Editora 34, 2009. 
 
LAGO, Luciana Corrêa do. Desigualdades e segregação na metrópole – o Rio de 
Janeiro em tempo de crise. Rio de Janeiro: Revan/Fase, 2000. 
 
LAURIAS, Nathalia Cordeiro. Avaliação de políticas públicas de trabalho,  
emprego e renda: o caso dos programas de incentivos fiscais em Goiás (1984-2006).  
Dissertação de Mestrado em Sociologia (Universidade Federal de Goiás). 2011.  
 
LEFEBVRE, Henri. O direito à cidade. São Paulo: Ed. Centauro, 2009. 
 
______. A Revolução Urbana.  Belo Horizonte: Editora da UFMG, 2008. 
 
______. A produção do espaço. Trad. Doralice Barros Pereira e Sérgio Martins (do 
original: La production de l’espace. 4e éd. Paris: Éditions Anthropos, 2000). Primeira 
versão: início - fev.2006 
 
_____. Problemas Actuais do Marxismo. Portugal: Biblioteca Ulmeiro, 1977 



97 
 

 
______. Espacio y política. Barcelona: Edicions 62, 1976. 
 
______. Sociologia de Marx. Rio de Janeiro: Forense, 1968 
 
LEMOS, Mauro Borges et all. “A nova geografia econômica do Brasil: uma proposta de 
regionalização com base nos pólos econômico e suas áreas de influência”. In.: IX 
Seminário sobre Economia Mineira. Núcleo de Economia Regional do CEDEPLAR – 
UFGM. Diamantina, MG: 2000. 
 
LIMA, José J. F. e MOYSÉS, Aristides (orgs.) Como andam Belém e Goiânia.  Rio de 
Janeiro: Observatório das Metrópoles. Letra Capital, 2009 
 
LIMONAD, Ester. “Urbanização dispersa mais uma forma de expressão urbana?”. 
Formação (Online), v. 1, n. 14, 2011. 
 
MACIEL, Dulce Portilho. “Goiânia (1933-1963): a cidade planejada!”. Anais: 
Seminário de História da Cidade e do Urbanismo, v. 4, n. 3, p. 638-660, 2012. 
 
MANSO, Celina F. A. Goiânia: Uma concepção urbana, moderna e contemporânea – 
um certo olhar. Goiânia: Edição do autor, 2001  
 
MARQUES, Alexandre Barbosa. A dominação do espaço urbano em Goiânia. 
Dissertação de Mestrado em Sociologia. Universidade de São Paulo. 2012 
 
MARICATO, Ermínia. O impasse da política urbana no Brasil. Petrópolis, RJ: Vozes, 
2011. 
 
_______. Metrópole na periferia do capitalismo – ilegalidade, desigualdade e 
violência. São Paulo-SP: Hucitec, 1996 
 
MARICATO, Ermínia; MORAES, Lúcia Maria. “O mentirão, ou melhor, o mutirão de 
Goiás”. Lua Nova: Revista de Cultura e Política, v. 3, n. 2, p. 74-84, 1986. 
 
MARINHO, Clorisnete Borges. Espaço urbano e valorização: a produção de lugares 
na Região Sul de Goiânia. Diss. Dissertação (Mestrado em Geografia). Instituto de 
Estudos Sócio-Ambientais, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2004. 
 
MARINHO, Clorisnete Borges. "Região Sul de Goiânia: um lugar valorizado na 
metrópole." GEOUSP: espaço e tempo 19 (2011): 113-129. 
 
MARTINS, José de Souza. Henri Lefebvre e o retorno à dialética. São Paulo: Hucitec, 
1996. 
 
MATTOS, Sílvia Clímaco. Memórias e cidade: lembranças do bairro da Vila Nova-
1930 ao presente. Dissertação de mestrado em História. UNB, 2008. 
 
MARX, K. O 18 brumário de Luís Bonaparte. São Paulo: Boitempo, 2004. 
 



98 
 

MEDEIROS, Wilton de Araújo. “Considerações sobre crítica ao urbanismo e estruturas 
urbanas: germinações e metropolização em Goiânia/PDIG/1968, Jorge Wilheim”. 
Anais: Seminário de História da Cidade e do Urbanismo, v. 11, n. 1, 2012. 
 
____________. Goiânia Metrópole: sonho, vigília e despertar (1933/1973). Diss. Tese 
de Doutorado. Goiânia: UFG, 2010. 
 
MONTE-MOR, R.L. “A questão urbana e o planejamento urbano regional no Brasil 
contemporâneo”. In: Diniz, C.C. e Lemos, M.B. Economia e Território. Belo Horizonte, 
editora da UFMG, 2005 
 
MORAES, Lúcia M. A segregação planejada: Goiânia, Brasília e Palmas. Goiânia: Ed. 
da UCG, 2006. 
 
MOTA, Juliana Costa. “A atuação urbanística de Luís Saia: análise do Plano Diretor de 
Goiânia (1959-1963)”. Anais: Seminário de História da Cidade e do Urbanismo, v. 7, 
n. 2, 2012. 
 
________. Planos diretores de Goiânia, década de 60: a inserção dos arquitetos Luís 
Saia e Jorge Wilheim no campo do planejamento urbano. 2004. Tese de Doutorado. 
Universidade de São Paulo. 
 
MOURA, Ana Amélia de Paula. “Armando de Godoy e sua atuação no planejamento 
urbano de Goiânia-O caso do Setor Sul: concepção urbanística versus apropriação do 
espaço”. Anais: Seminário de História da Cidade e do Urbanismo, v. 11, n. 2, 2012.. 
disponível em: 
http://www.anpur.org.br/revista/rbeur/index.php/shcu/article/view/1295/1269 
 
MOURA, Cristina Patriota de. "Vivendo entre muros: o sonho da aldeia." Pesquisas 
Urbanas: Desafios do Trabalho Antropológico. Rio de janeiro: Jorge Zahar Ed (2003). 
 
MOYSÉS, Aristides (org.). Cidade, segregação e planejamento. Goiânia: Ed. da UCG. 
2005. 
_________. “A produção de territórios segregados na Região Noroeste de Goiânia: uma 
leitura sócio-política”. II Encontro “Democracia, Igualdade e Qualidade de Vida O 
desafio para as cidades do século XXI".  Belém-PA, v. 19, 2001. 
 
MOYSÉS, Aristides; BORGES, Elcileni; DA CUNHA, Débora Ferreira. “Moradia, 
reconfiguração urbana e novas espacialidades na RM de Goiânia: impactos da produção 
habitacional contemporânea”. Anais: Encontros Nacionais da ANPUR, v. 15, 2013. 
 
MOYSÉS, Aristides; BORGES, Elcileni de Melo. A negação do lugar e a recriação da 
cidade: condomínios horizontais fechados na metrópole goianiense. Goiânia: Seplan,  
2009. Acessado em: 
http://web.observatoriodasmetropoles.net/download/gthab/Textos_ref/02_Ary_Elcileni.
pdf 
 
MOYSÉS, Aristides et al. “Da Formação Urbana ao Empreendedorismo Imobiliário: A 
nova face da metrópole goianiense”. MERCADTOR–Revista de Geografia da UFC. 
Ano, v. 6, 2007. 



99 
 

 
MOYSÉS, Aristides; BERNARDES, Genilda. D’arc. “Segregação urbana e 
desigualdade social em Goiânia: Estado, mercado imobiliário e dinâmica 
socioespacial”. Cidade, segregação urbana e planejamento. Goiânia: Universidade 
Católica de Goiás, 2005. 
 
NETO, Wilson Lopes Mendonça; DE JESUS, Janaína Rodrigues Faria; CASTORINO, 
Ademir Batista. Lotes baldios em Goiânia-GO: especulação e uso no Bairro Jardim 
Goiás. Ateliê Geográfico, v. 6, n. 1, 2012. 
 
OBSERVATÓRIO das Metrópoles. "Como andam as metrópoles." Relatório Final–21 
de dezembro de  2005. Acessado em: 15 de julho de 2013. 
 
OJIMA, Ricardo. “Dimensões da urbanização dispersa e proposta metodológica para 
estudos comparativos: uma abordagem socioespacial em aglomerações urbanas 
brasileiras”. Revista Brasileira de Estudos da População, São Paulo, v. 24, n. 2, p. 277-
300, 2007. 
 
OLIVEIRA, Adão F. “Goiânia heterotópica: a integração excludente”. In: OLIVEIRA, 
Adão F.; NASCIMENTO, Claudemiro G. do (orgs.). Cidades sustentáveis: políticas 
públicas para o desenvolvimento. Goiânia: Editora da UCG. 2006. 
 
_______________”A reprodução do espaço urbano de Goiânia: uma cidade para o 
capital”. In: MOYSÉS, Aristides (org.). Cidade, segregação urbana e planejamento. 
Goiânia: Editora da UCG. 2005. 
 
_______________”Do ‘pântano’ ao jardim, uma nova esperança: a produção social do 
espaço em Goiânia”. Goiânia, UFG, dissertação de mestrado em Sociologia. 2002. 
 
OLIVEIRA, Adão F.; MOYSÉS, Aristides. “Segregação e planejamento excludente: 
cidade informe e degradação ambiental em Goiânia”. In: MOYSÉS, Aristides (org.). 
Cidade, segregação urbana e planejamento. Goiânia: Editora da UCG. 2005 
 
OLIVEIRA, Adão Francisco de; Eguimar Felício Chaveiro, Germana Pires Coriolano, 
Juliano Martins Rodrigues. “Democracia e planejamento territorial: desenvolvimento 
urbano de Goiânia e Planos Diretores Participativos na RMG”. Ateliê Geográfico, v. 4, 
n. 3, 2011. 
 
OLIVEIRA, Adão Francisco de; CHAVEIRO, Eguimar Felício. “Planejamento urbano 
e imagético da cidade: signos mercadológicos e segregação socioterritorial em 
Goiânia”. Acta geográfica, v. 4, n. 7, p. 109-124, 2010. 
 
OLIVEIRA, Francisco de. Crítica à razão dualista: o ornitorrinco. Boitempo editorial, 
2003. 
 
OLIVEIRA, Rômulo Andrade de. Brasília e o paradigma modernista: planejamento 
urbano do moderno atraso. Tese de Doutorado. Universidade de São Paulo. 2008 
 



100 
 

OLIVEIRA, Adriana Mara Vaz de; PEIXOTO, Elane Ribeiro. “Jardim Goiás, o bairro 
de um dono”. ANPUH, 2009. Disponível em: http://anpuh.org/anais/wp-
content/uploads/mp/pdf/ANPUH.S25.1184.pdf 
 
PARK, Robert. “A cidade: sugestões para a investigação do comportamento humano no 
meio urbano”. In Velho, Octávio Guilherme (org.). O fenômeno urbano. Guanabara: Rio 
de Janeiro, 4ª ed., p. 26 a 67, 1987. 
 
PAULA, F. M. A. Descentralização e segregação sócio-espacial em Goiânia: uma 
análise da centralidade dos setores Bueno, Oeste e Marista. Dissertação (Mestrado em 
Geografia) – Instituto de Estudos Socioambientais, Universidade Federal de Goiás, 
Goiânia, 2003. 
 
PASSOS, Alailde Angélica Santos dos. Segregação do espaço urbano e lutas por 
moradia : um olhar sobre a Vila Coronel Cosme em Goiânia-GO. Dissertação de 
Mestrado em Serviço Social, PUC-GO, 2009. 
 
PDIG/2000 – Plano De Desenvolvimento Integrado de Goiânia/2000 (1992).Goiânia. 
 
PERES, Maria de Lourdes Corsino; BARBOSA, Ycarim Melgaço. “O imaginário na 
reprodução da natureza no espaço urbano: Parques Vaca Brava e Flamboyant”. 
Contemporânea, v. 8, n. 1, p. 196-204, 2010. 
 
PINTO, José Vandério Cirqueira. “Periodização de Aparecida de Goiânia: da forma 
embrionária às novas funcionalidades no espaço fragmentado”. Boletim Goiano de 
Geografia, v. 29, n. 1, p. 87-106, 2009. 
 
POMAR, VALTER. A metamorfose: programa e estratégia política do Partido dos 
Trabalhadores: 1980-2005. Tese de doutorado (História Econômica- USP) Mimeo, 
2005. 
 
RABÊLO, F. C. E. . “Mobilização social e tradicionalismo político em Goiás (Governo 
Mauro Borges, 1961-1964)”. In: Dalva Borges Souza. (Org.). Goiás: sociedade e 
Estado. 1 ed.Goiânia: Cânone Editorial, 2004, v. , p. 51-84 
 
RIBEIRO, Francis Lee; LEÃO, Carlos. “Valor econômico dos danos ambientais do Rio 
Meia Ponte em Goiânia (GO)”. Sociedade e Cultura, v. 4, n. 1, 2007. 
 
RIBEIRO, Luiz Cesar de Queiroz (ORG.). As metrópoles brasileiras no milênio: 
resultados de um programa de pesquisa - Rio de Janeiro: Letra Capital, 2012. 
 
______________ (org.). Metrópoles: entre a coesão e a fragmentação, a cooperação e 
o conflito. São Paulo: Perseu Abramo, 2004. 
 
RIBEIRO, Luiz Cesar de Queiroz e PECHMAN, Robert M. Cidade, povo e nação: 
gênese do urbanismo moderno. Civilização Brasileira, 1996. 
 
RIBEIRO, L.C. de Q.; SANTOS Jr., O. A. dos (Orgs.). Globalização, fragmentação e 
reforma urbana: o futuro das cidades brasileiras na crise. Rio de Janeiro: Civilização 
Brasileira, 1994. 



101 
 

 
RIBEIRO, Luiz C. de Q.; SANTOS JUNIOR, Orlando A. “As grandes cidades e a 
questão social brasileira: reflexões sobre o Estado de exceção nas metrópoles 
brasileiras”. In: CASTRO, Erika de; WOJCIECHOWSKI, Maciej John (Org.). Inclusão, 
colaboração e governança urbana perspectivas brasileiras.  Vancouver: The University 
of Bristish Columbia; Rio de Janeiro: Observatório das Metrópoles; Belo Horizonte: Ed. 
PUC-MG, 2010. p. 47-64 
 
RIBEIRO, M. E. J. Infraestrutura verde: uma estratégia de conexão de pessoa e lugares 
– Por um planejamento urbano ecológico para Goiânia. Tese (doutorado em 
Arquitetura e Urbanismo). São Paulo: FAU/USP, 2010. 
 
_____________. Goiânia: os planos, a cidade e o sistema de áreas verde. Goiânia: Ed. 
UCG, 2004. 
 
RODRIGUES, Juliano Martins. Política e espaço urbano: controvérsias e definições da 
política urbana em Goiânia. Dissertação (Mestrado em Ciências Humanas) - 
Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2008. 
 
RUSTEBERG, B. "Recomendações referentes à criação de uma base de dados técnicos 
como subsídio para a outorga de direito de uso de recursos hídricos superficiais na bacia 
hidrográfica do Rio Meia Ponte–GO." Goiânia: Projeto Desenvolvimento Integrado e 
Sustentável do Rio Meia Ponte (2003). 
 
SANTOS JR. Orlando A.; MONTANDON, Daniel T (Orgs.). Os Planos Diretores 
Municipais Pós- Estatuto da Cidade: balanço crítico e perspectivas. Rio de janeiro, 
Letra Capital: Observatório das Metrópoles: IPPUR-UFRJ, 2011 
 
SARTRE, Jean-Paul. Questão de Método. In: Sartre – os pensadores. São Paulo: Nova 
Cultural, 1978. 
 
SCHMID, Christian. “A teoria da produção do espaço de Henri Lefebvre: em direção a 
uma dialética tridimensional”. GEOUSP – espaço e tempo, São Paulo, N°32, pp. 89- 
109, 2012 
 
SEMARH. Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos de Goiás. Plano de 
Manejo – APA João Leite. Goiânia: 2009 Disponível em: www.semarh.goias.gov.br. 
Acesso em 06 de junho de 2014 
 
SILVA, Ana Lúcia da. A revolução de 30 em Goiás. Cânone Editoral e Agepel, 2001.  
 
SILVA, Clarinda Aparecida da; ALMEIDA, Maria Geralda de. GOIÂNIA (S): “Uma 
discussão sobre representações sociais e identidades conferidas à capital goiana”. Ateliê 
Geográfico, v. 4, n. 2, 2010. 
 
SOUZA, D. M. B. L. D. “O Golpe em Goiás”. In: Dalva Maria Borges de Lima Dias de 
Souza. (Org.). Goiás Sociedade & Estado. 1ed.Goiânia: Cânone Editorial, 2004, v. 1, p. 
87-130. 
 
SOUZA, Jessé. Invisibilidade da desigualdade brasileira. Belo Horizonte: Editora 



102 
 

UFMG, 2006. 
 
SOUZA, Marcelo Lopes de. O desafio metropolitano – um olhar sobre a problemática 
socioespacial das metrópoles brasileiras. Rio de Janeiro. Bertrand Brasil, 2005. 
 
TELLES, Vera da Silva. A cidade nas fronteiras do legal e ilegal. Belo Horizonte: 
Argumentum, 2010. 
 
TRINDADE, Ana Maria da. Segregação urbana em Goiânia e os jovens da Vila 
Coronel Cosme. Dissertação (Mestrado em Serviço Social) Universidade Católica de 
Goiás: Goiânia, 2009. 
 
UNES, Wolney. Identidade art déco de Goiânia. Ateliê editorial, 2001. 
 
VAZ, M. D. A. C. Transformação do centro de Goiânia: renovação ou 
reestruturação?. Dissertação (Mestrado em Geografia) – Instituto de  
Estudos Socioambientais, Universidade Federal de Goiás. 
 
VAINER, Carlos. “Pátria, Empresa e Mercadoria, Notas Sobre a Estratégia Discursiva 
do Planejamento Estratégico Urbano”. ARANTES, Otília. VAINER, Carlos. 
MARICATO Ermínia. A Cidade do Pensamento Único. Vozes, Petrópolis, 2000. 
 
VIEIRA, Patrick di Almeida. “Atílio Corrêa Lima e o planejamento de Goiânia–um 
marco moderno na conquista do sertão brasileiro”. URBANA, v. 4, n. 4, 2012. 
 
VILLAÇA, Flávio. “São Paulo: segregação urbana e desigualdade”. Estudos avançados. 
[online]. 2011, vol.25, n.71, pp. 37-58. ISSN 0103-4014. 
http://dx.doi.org/10.1590/S0103-40142011000100004 
 
_________________. As ilusões do Plano Diretor, 2005. Disponível em: 
www.planosdiretores.com.br/downloads/ilusaopd.pdf. 
 
_________________. Espaço intra-urbano no Brasil. São Paulo: Studio Nobel: 
FAPESP: Lincoln Institute, 2001 
 
ZONEAMENTO ECOLÓGICO-ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE 
GOIÂNIA/Instituto de Desenvolvimento Tecnológico do Centro Oeste. – Goiânia: 
Prefeitura Municipal de Goiânia, 2008. 
 
WACQUANT, Loïq. As duas faces do gueto. São Paulo: Boitempo, 2008 
 
WALLERSTEIN, Imanuel. “Análise dos sistemas mundiais”. In: GIDDENS, A. e 
TURNER, J. Teoria Social Hoje. São Paulo: Unesp, 1996. 
 
WEBER, Max. Economia e sociedade. Brasília: Editora UNB, 1991. Volume I, capítulo 
I e I, p. 3-35; 139-162. Volume I, p. 517-580. 
 
 

 
 



103 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



104 
 

 
ANEXO I – REGIÕES DE GOIÂNIA SEGUNDO IBGE 

REGIÃO POPULAÇÃO 

CAMPINAS-CENTRO 221.464

LESTE 172.436

SUL 221.925

SUDOESTE 223.027

OESTE 152.189

NOROESTE 164.283

NORTE 146.677

TOTAL GERAL 1.302.001

Fonte: IBGE - Censo 2010 
Elaboração: SEPLAM / DPESE / DVPEE 
 
 

 

Fonte: IBGE - Censo 2010 
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ANEXO II – SUBDISTRITOS REGIÃO NORTE 

 

  SUBDISTRITO Pop 

REGIÃO 
NORTE 

44-CANDIDA DE MORAIS(SETORES 20 a 23, 31 5.072
45-CAPUAVA (SETORES 3 a 8, 22,25 a 28) 8.174
46-URIAS MAGALHÃES 23.060
47-GOIÂNIA II 5.765
48-SANTA GENOVEVA 6.035
49-AEROPORTO INTERNACIONAL 48
50- JAÓ 7.028
57-BALNEÁRIO MEIA PONTE 24.237
58-CAMPUS UNIVERSITÁRIO 12.766
59-JARDIM SÃO JUDAS TADEU 10.671
60-JARDIM GUANABARA 32.253
63-URBANO - V. DOS SONHOS E MAN. CAMPUS (SETORES 9 a 13, 19, 20 a 26) 8.562
63-RURAL (SETORES 3, 4 e 8) 1.362
00-VILA RICA 1.644

TOTAL 146.677
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ANEXO III – REGIÃO CENTRAL – Setor Central e suas “periferias” 
 
 

 
Fonte: Fonte: Prefeitura Municipal de Goiânia - Secretaria Municipal de Planejamento Base Cartográfica: 

Mapa Urbano Digital de Goiânia – v 20. Elaboração Cartográfica: Lorena Alves e Silva (Tecg. em 
Geoprocessamento); (apud GOMES, 2008). 
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ANEXO IV – PROPOSTA DE DIVISÃO TERRITORIAL DE GOIÂNIA POR LUÍS 
SAÍA 

 

 

 
Fonte: RIBEIRO, 2004 
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ANEXO V – REGIÕES ADMINISTRATIVAS DE GOIÂNIA DE 1991 A 2003 

  

 
 
Legenda       

  

Fonte: http://www.goiania.go.gov.br/shtml/amma/parquesebosques.shtml 
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ANEXO VI – SETOR GOIÂNIA 2 
 

 
Descrição: A separação entre as duas partes se dá por vias de tráfego rápido, especialmente a Avenida 
Perimetral Norte e a Rodovia GO-020. Na aérea limítrofe do setor (destaque em vermelho) à direita o 

Ribeirão João Leite e à esquerda o Rio Meia Ponte. Nessas faixas “vazias” é comum a presença de 
pequenos sítios com criação de bovinos, equinos e hortaliças. Nos pontos azuis novos empreendimentos 

são erguidos. Fonte: Mapa de Goiânia-Prefeitura de Goiânia 
 

 

 

 

 


