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Introdução 

A Região Metropolitana de Goiânia cujo planejamento urbano impressiona, deixa 

uma série de questões principalmente no campo social, no momento em que o poder 

público atende nitidamente as classes mais privilegiadas financeiramente, dando uma falsa 

impressão de sofisticação para o meio urbano. Desta forma essa pesquisa se baseará na 

questão: para quem serve essa Região Metropolitana? Defendida com fervor pelos órgãos 

públicos da cidade de Goiânia como modelo a ser seguido pelo resto do país.Também 

iremos apresentar as propostas de gestão da Região metropolitana de Goiânia, fazendo um 

balanço geral sobre as reais condições dos setores que a configuram (infra – estrutura), 

além de uma comparação com Brasília DF, onde realizamos um estudo em relação ao 

Planejamento urbano, destacando a Geografia Urbana que exclui a sociedade, algo que 

expressa em muito toda a desigualdade social do Brasil. 

Configuração do Espaço Urbano Brasileiro 

Na segunda metade do século XIX, com a produção do café no estado de São Paulo, 

a urbanização atingiu sua maturidade. É nesse período que se implantaram a estrada de 

ferro, melhorias nos portos, criação de meios de comunicação, que deram uma nova forma 

à região de São Paulo. Esse processo se deu até a década de 1930 quando aconteceu a 

crise do café e a partir daí, com a introdução da substituição de importações, o setor 

industrial começou a se fortalecer. 

Com o passar dos anos e com a expansão da atividade industrial a população 

urbana passa a frente da população rural e profundas transformações começam a ocorrer 

no cenário das cidades. As cidades ganham nova forma: a infra-estrutura, a modernização 

dos meios de transporte e dos meios de comunicação muda o conjunto do ambiente 

construído. 

Segundo Santos (1993, p. 38) é um período em que “[...] há um desenvolvimento [...] 

da configuração territorial [...]”, em função do desenvolvimento dos meios de transporte, 
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telecomunicações e da produção de energia que interligam todas as regiões do país. 

Conseqüentemente, houve expansão da produção industrial e agrícola e dos setores 

relacionados à saúde, educação, lazer e informação. 

No Brasil há um paralelismo entre urbanização e industrialização, onde podemos 

observar essa relação principalmente nas regiões sul e sudeste. No entanto nas demais 

regiões a urbanização está mais ligada às atividades comerciais e as migrações, 

provocadas por questões climáticas e agrárias (CASTRIOTA, 2003). 

 Urbanização e as Conseqüências no Caso Brasileiro 

Nas últimas décadas verificamos uma maior concentração da população no meio 

urbano. Ao abrigar um maior número de habitantes, as cidades passam a ser um fator 

determinante na qualidade de vida das pessoas. Sua função passa a ter maior importância e 

influência direta no modo de vida da população. 

O processo de urbanização gerou um desenvolvimento heterogêneo das cidades, 

agravando o problema da exclusão social desencadeou uma série de problemas, chamados 

por alguns autores da área de tragédia urbana brasileira. As características mais 

expressivas dessa tragédia são marcadas por enchentes, desmoronamentos, poluição dos 

recursos hídricos, poluição do ar, desmatamento e violência. 

Segundo Lopes (1998) não só no Brasil, mas em toda a América Latina, o 

inchamento das cidades, causado pela entrada de imigrantes, contribuiu para acentuar a 

tragédia urbana. A população das regiões rurais migrou em direção aos grandes centros em 

busca de emprego, de melhores condições de vida. Por sua vez, as cidades não estavam 

preparadas para receber um contingente populacional tão acima da sua capacidade, 

resultando na falta de infra-estrutura, habitação, emprego, saneamento, transporte, no 

aumento da degradação de áreas verdes, no surgimento e alastramento de grandes favelas, 

propiciando o aumento da violência e da desigualdade social. 

Com a urbanização as cidades passam a ter um novo papel, uma nova identidade: a 

cidade é a responsável pela organização da sociedade, começa a receber um contingente 

cada vez maior de migrantes do espaço rural para o espaço urbano e as áreas agrícolas 

começam a ser substituída por zonas industriais e comerciais. 

O Brasil é um dos países que mais rapidamente se urbanizou em todo o mundo. Em 

poucas décadas nos transformamos de um país rural em um país extremamente urbano, 

onde a maioria da população vive nas cidades. Este processo produziu uma urbanização 

desigual, onde visivelmente encontramos grandes contrastes e problemas causados pelo 

crescimento desordenado e desorientado das cidades. 
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Urbanização, Nova Função das Cidades e Planejamento. 

Segundo Lopes (1998) a sociedade moderna exige um planejamento das cidades, 

exige a construção de uma “cidade intencional” em que o futuro é pensado, construído de 

forma organizada e planejada. 

As cidades devem oferecer a seus habitantes acessos aos serviços, garantindo a 

todos o direito à moradia, ao transporte público, ao saneamento básico, à saúde, à 

educação, à cultura e ao lazer, direitos estes essenciais às condições básicas de 

sobrevivência. E para garantir estes direitos é necessário que cada cidade elabore um 

planejamento prevendo um ordenamento territorial com uso adequado do solo nas diversas 

áreas. 

Realizar o planejamento de uma cidade implica em elaborar um plano com metas e 

objetivos que envolvam os seus cidadãos num processo de reestruturação da cidade para o 

benefício de todos os seus habitantes tendo em vista a melhoria e o desenvolvimento da 

cidade respeitando sua originalidade e individualidade. 

O mundo do século XXI é extremamente urbano. A urbanização é resultado do modo 

de produção capitalista e da revolução industrial, que geraram diferentes formas de 

organização do espaço, diferenças essas bastante acentuadas nos países 

subdesenvolvidos. 

No Brasil, podemos perceber que o processo de urbanização se desenvolveu 

conforme os ciclos econômicos, porém, se intensificou ao longo do século XX e está muito 

relacionado com a industrialização. O fortalecimento da indústria e a modernização das 

atividades agropecuárias contribuíram para o crescente movimento populacional em direção 

às cidades. As cidades ultrapassaram seus limites territoriais e formaram grandes 

aglomerados urbanos e se tornou incapaz de atender as necessidades da população e 

garantir-lhes qualidade de vida. 

O processo de urbanização nas cidades brasileiras, marcado pelo acelerado 

movimento migratório campo-cidade e cidade-cidade, geraram graves problemas urbanos. 

As cidades não acompanharam o ritmo de crescimento populacional, que ultrapassou os 

limites que são capazes de suportar. Com isso, verificamos o surgimento e agravamento de 

tais problemas: exclusões sociais, falta de infra-estrutura, aumento da segregação 

residencial, violência, agressão ao meio ambiente, dentre outros. 

Os Desafios da Gestão Metropolitana 

Podemos pontuar a década de 1950 como marcante, no que diz respeito ao aumento 

significativo dos fluxos migratórios campo – cidade, especialmente em torno das principais 
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capitais, a distribuição espacial e funcional deste crescimento produziu um quadro urbano 

no qual São Paulo emergiu como a metrópole nacional e o Centro – Oeste, finalmente 

entraria em evidencia com a construção da nova capital, Brasília. Diante desse processo de 

conurbação ficou clara a necessidade de um estreitamento político e administrativo entre as 

cidades envolvidas nessa situação. 

A necessidade organizacional não teve como indutora somente a administração 

pública, ela caminhava ao lado e respondia às questões de setores representativos da 

sociedade civil. Exemplo dessa mobilização foi à realização do Seminário de Habitação e 

Reforma Urbana promovida pela IAB em 1963. Para responder as demandas impostas pelo 

subdesenvolvimento econômico e social, o Seminário propunha, em seu documento final, 

mudanças de legislação para que “nas áreas de grande concentração urbanas constituídas 

territorialmente por Municípios distintos sejam criados órgãos de administração, que 

consorciem as municipalidades para a solução de seus problemas comuns” (ARAÚJO 

FILHO, 1996). Ou seja, mesmo antes da criação das Regiões Metropolitanas Brasileiras, já 

havia algumas experiências que direcionavam para uma então administração metropolitana. 

Antes da década de 1980 somente o Governo Federal tinha a iniciativa de cuidar da 

gestão regional por intermédio de Órgãos especiais voltados para esses fins, tais como: 

Sudam (Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia), Sudene (Superintendência de 

Desenvolvimento do Nordeste) como o objetivo de estimular o crescimento dessas regiões. 

Devemos considerar nesses dois exemplos o caráter político dessas duas instituições, onde 

as denúncias de interesses locais de seus gestores eram freqüentes, entretanto, é um 

exemplo clássico do poder da União no que diz respeito à gestão integrada de estados e 

municípios. 

O segundo eixo de intervenção na questão regional articula-se diretamente a 

questão urbana; o relativo à criação das Regiões Metropolitanas. Também se tratou nesse 

caso de iniciativa do Governo Federal. A Constituição de 1967 mencionou pela primeira vez 

de forma explicita a possibilidade de constituição de regiões metropolitanas no país, uma 

iniciativa que caberia a União. Nesse caso, não como estrutura orientada para a superação 

do subdesenvolvimento, mas como mecanismo institucional decorrente do crescimento 

econômico concentrado nas metrópoles (Souza, 1989). A Criação das primeiras regiões 

metropolitanas do país, em 1973, teve por objetivo a estruturação de serviços comuns a 

diversos municípios participantes de uma mesma “comunidade socioeconômica”. Nas novas 

regiões, definidas e estruturadas pela União, cabia aos estados a criação das instituições 

responsáveis pela execução dos serviços comuns e pela coordenação dos diversos setores 

envolvidos, nos três níveis de governo. Embora fossem previstos conselhos, com a 
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participação dos municípios envolvidos, o poder decisório se concentrava efetivamente nos 

estados, pela própria estrutura de composição dos conselhos (Alves, 1998) 

Desde os anos 1980 os municípios brasileiros vêm fortalecendo seu papel de 

gestores de políticas públicas. A Constituição de 1988 representou, para os governos locais, 

um significativo aumento de suas participações na receita fiscal. A participação dos 

municípios na receita total disponível, que em 1980 era de 9,5% aumentou para 16,9% em 

1992, enquanto para os estados se elevou de 24,3% para 31,0%, respectivamente. A 

receita tributária disponível (já contabilizando as transferências) dos municípios passou de 

2,5% em 1980 para 4,1% do PIB em 1990 (MELO, 2000). 

As Regiões Metropolitanas Brasileiras comportam grandes aglomerados humanos, 

trazendo consigo também todas as mazelas sociais das populações carentes do país, o 

formato institucional das regiões metropolitanas é, na verdade, tema polêmico, em virtude 

da complexa e controversa divisão de poder entre as esferas de governo. Ainda que os 

governos estaduais e os municípios metropolitanos reconheçam formalmente a importância 

institucional da esfera metropolitana, tendem a ver essa questão como um jogo de ‘soma 

zero’, onde uma maior ‘governança’ metropolitana implicaria redução de poder para o 

estado e/ou municípios. Desta forma o principal desafio é assegurar que a gestão 

metropolitana de forma efetiva caracterize seus processos decisórios aos setores locais 

tanto na esfera governamental, quanto na esfera não governamental, para que assim rompa 

com o padrão centralizado do período anterior, que certamente tende a excluir algumas 

instituições importantes, do cotidiano metropolitano do debate sobre a gestão. 

A Verdadeira face do Planejamento Urbano da Região Metropolitana de Goiânia e de 
Brasília DF: Um espaço dinâmico marcado por profundas desigualdades. 

O entendimento da urbanização como um processo específico do urbano 

fundamenta-se na sua associação com a modernização e o avanço tecnológico produzidos 

pela Revolução Industrial e com profundas transformações econômicas, políticas e sociais 

daí decorrentes, transformações essas que são dizem respeito ao desenvolvimento de 

novas e mais complexas estruturas da sociedade, inclusive espaciais, de novas instituições 

de novas classes sociais. Não haveria, pois exagero em interpretar a urbanização como a 

aceleração da modificação da natureza pela sociedade (DAVIDOVICH, 1986:335). 

A construção de Goiânia na década de 30, influenciada pela política do governo 

Vargas, viabilizou a criação de uma malha viária que dá acesso a todas as demais regiões 

brasileiras, proporcionando intenso fluxo de informações e mercadorias com a então nova 

capital. Assim, Goiânia se desenvolveu e se firmou como a principal metrópole do Centro-

Oeste só perdendo em importância para Brasília (DF). 
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Na época de inauguração de Brasília, alguns textos a descreviam como uma cidade 

utópica, quase sem imperfeições. Outros textos apenas a criticavam, esquecendo-se que 

uma cidade recém-inaugurada jamais poderia estar completa da noite para o dia. Eis alguns 

problemas urbanos que detectamos em nossa pesquisa em Brasília: 

● Os condomínios irregulares têm proliferado sem controle. Eles vêm sendo 

construídos inclusive em áreas de proteção ambiental. 

● A frota de veículos aumenta em ritmo muito acelerado, bem como os 

congestionamentos de trânsito e o problema de falta de estacionamentos. 

● Ao mesmo tempo em que muitos são obrigados a residir distantes do Plano Piloto 

(e, portanto de seus locais de trabalho), o espaço correspondente a dezenas de projeções 

residenciais continua sem ser utilizado. Há super quadras na Asa Norte ainda vazias. 

● O mais novo setor residencial para a classe média, o Sudoeste, tem unidades 

residenciais praticamente idênticas às super quadras da época da inauguração da cidade. 

Hoje, tal como em 1960, quem quer morar no Plano Piloto ou próximo a ele só tem duas 

opções: casas ou super quadras, estas com blocos exclusivamente de três ou seis andares. 

● O tombamento da cidade pela Unesco, em 1987, por uma lado protege alguns 

aspectos da qualidade de vida do Plano Piloto, mas por outro dificulta certos tipos de 

propostas urbanísticas. Há o risco de "A Capital do Terceiro Milênio" se tornar, em alguns 

aspectos, "A Cidade Petrificada dos Anos 60". 

● As cidades satélites mais novas têm vários problemas, inclusive: (1) ruas 

extremamente estreitas, e (2) praticamente nenhuma área verde. São cidades, em suma, 

que nada têm em comum com a proposta original de qualidade de vida de Brasília. 

● A rodoviária de Brasília pode ser definida como um verdadeiro caos, sem o mínimo 

de organização e principalmente sem qualquer segurança, sendo um péssimo cartão de 

visitas para os que chegam ao Distrito Federal de ônibus. 

● Destaca-se no âmbito da pesquisa a variedade e quantidade do comércio 

ambulante que envolve diversas formas. Indo desde aqueles reconhecidas pela prefeitura 

(principalmente em pontos turísticos, excetos os que se referem ao setor administrativo 

federal) passando pelos esporádicos, em determinados, dias e horários até aqueles que 

vende material ilícito. 
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● É preocupante o aumento da população de rua principalmente próxima à rodoviária 

(o que não é novidade em nenhuma capital do Brasil), entretanto segundo relato de 

populares é comum à ocorrência de pequenos furtos, isso pode está associado à presença 

pouco ostensiva da policia militar, tendo em vista que raras são as viaturas circulando pela 

região e os postos policiais são escassos. 

A Região Metropolitana de Goiânia, criada pelo Governo Estadual, através de Lei 

Complementar n° 27, de 30.12.1999, é composta por 11 municípios: Abadia de Goiás, 

Aragoiânia, Aparecida de Goiânia, Goianápolis,Goiânia, Goianira, Hidrolândia, Nerópolis, 

Santo Antônio de Goiás, Senador Canedo e Trindade, todos limítrofes e/ou conurbados à 

Capital, possuindo uma população total de 1.726.307 habitantes (IBGE-2000). Foi instituída 

também a Região de Desenvolvimento Integrado de Goiânia, composta por mais nove 

municípios: Bela Vista, Bonfinópolis, Brazabrantes, Caldazinha, Caturaí, Inhumas, Guapó, 

Nova Veneza e Teresópolis de Goiás. Sua criação teve como premissa básica à busca de 

instrumentos de desenvolvimento, visando o crescimento sustentável e ordenado do 

território, com a conseqüente melhoria da qualidade de vida da população. 

Entretanto, a RMG é assim com as outras Regiões Metropolitanas do Brasil palco de 

inúmeras contradições, onde a modernidade e a pobreza caminham lado a lado em uma 

concentração demográfica que não comporta toda a população que tende cada vez mais a 

crescer evidenciando problemas de infra-estrutura tais como: violência, habitação, saúde, 

educação transporte que somente pode ser resolvida com medidas governamentais de 

âmbito metropolitano e não atendendo somente a cidade principal no caso Goiânia. 

Lamentavelmente, como resultado do falido sistema educacional brasileiro boa parte da 

população menos favorecida acaba se contentado com obras que não foram feitas para seu 

consumo tendo em vista que, a construção de shopping´s, parques florestais, sistema de 

transportes e etc, que servem apenas a classe média alta da população de Goiânia , assim, 

é construído um falso progresso onde os menos favorecidos ficam podados reivindicar seus 

direitos pela urbanidade desejada. 

As desigualdades nas aplicações de recursos nos municípios periféricos da RMG 

ficou bem evidenciada na segunda maior cidade. O município Aparecida de Goiânia que é o 

2º maior da RMG com cerca de 300000 habitantes onde encontramos uma urbanização não 

planejada que se dá de forma espontânea, isso vai causar alguns problemas porque a 

cidade vai se basear em núcleos de bairros que vão estar afastados por terras que não 

estão sendo ocupadas, devido à especulação imobiliária, que faz com que o investimento 

em infra-estrutura para essa região fique muito caro. 

Observamos Condomínios de empresas como estratégia para aumentar a 

arrecadação de impostos dentro do município de Aparecida de Goiânia com toda infra-
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estrutura para servir as empresas do ramo de serviços, industria, etc. há um marketing do 

condomínio para atrair mais empresas, oferecendo além da infra-estrutura básica que uma 

empresa necessita serviços como restaurantes, academias, entre outros, além dos 

incentivos ficais que o governo neste caso garante. O crescente número de construções de 

condomínios residenciais principalmente no bairro Campinas pode ser visto como mais um 

exemplo da evidente segregação sócio-espacial na RMG, onde a classe média e alta 

promove através dos condomínios uma tentativa de isolamento, tanto em condomínios 

localizados na periferia quanto nas regiões mais centrais das cidades, ou seja, podemos 

entender que a organização espacial das cidades materializa as desigualdades e a exclusão 

social de parcela da população. No fundo, a estratégia adotada não é tão diferente da de 

parcelas crescentes da classe alta brasileira dos grandes centros urbanos, que buscam 

cada vez mais condomínios fortalezas que inclui todos os serviços possíveis, blindam seus 

carros, e contratam seguranças particulares. Para ALMEIDA 2003: 

“A Metropolização foi uma das conseqüências mais 

visíveis do território brasileiro. Com o crescimento acelerado 

das populações urbanas é possível observar os usos 

corporativos do território, que produziu uma urbanização 

correlata. A produção de espaços específicos para o exercício 

das atividades hegemônicas, somada as inúmeras 

intervenções do poder público, que busca através de suas 

ações privilegiar, sobretudo os agentes hegemônicos e as 

parcelas com maior poder aquisitivo da sociedade, conduziu a 

periferização, entendida como o processo de exclusão social e 

geográfica das modernizações do país. As periferias urbanas 

são o exemplo mais cabal da valorização dos homens e dos 

lugares”. 

Campinas um bairro em um fundo de vale que teve uma valorização muito grande, 

área de grande impacto ambiental, a agora abriga parte da elite de Goiânia e até pouco 

tempo era uma área segregada, veio à especulação imobiliária e mudou toda paisagem, 

entretanto ainda sofre com problemas de enchentes, principalmente no verão, com chuvas 

concentradas, nas áreas nobres que em si não tem gente morando, é utilizada para 

construção de bosques, em áreas verde próxima aos rios, as residências se concentram em 

prédios em áreas que obviamente não chegam a ser inundada com enchentes. Com essa 

ocupação urbana acelerada observam-se problemas comuns como: contaminação do lençol 

freático, coleta de lixo, tratamento de esgoto entre outros. O principal aterro sanitário da 

RMG fica ao Norte, justamente no local onde encontramos as principais nascentes dos rios 

que também ocorre a Oeste. 
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Há também construções polêmicas, por parte da iniciativa privada relacionada ao 

meio ambiente como a instalação de um supermercado de grande porte em uma área de 

fundo de vale, neste caso foi criado um “acordo de compensação” para possíveis danos 

ambientais, ou seja, esse caso passa pela questão de saber qual é o papel do capital e do 

município na estruturação urbana da RMG? Levando-se em consideração que não há 

conhecimento de nenhum programa ambiental especifico financiado pela iniciativa privada e 

que a prefeitura local deixou a empresa agir sem qualquer controle segundo seus próprios 

interesses, ou seja, é a apropriação da natureza pelo capital, é o relevo no contexto social, 

que nada mais é que o substrato onde as atividades sócias - econômicas se implantam. 

Então quem se apropria da natureza faz o que bem entende, assim sendo, essa é a idéia de 

propriedade. Ao Estado interessa apenas como observamos a valorização do espaço 

urbano. 

Outra característica marcante das cidades periféricas da RMG são as cidades 

dormitórios, cidades como Anápolis (que faz parte da Região Metropolitana Ampliada de 

Goiânia, por ter intima relação cotidiana com a mesma) e Aparecida de Goiânia possuem 

um parque industrial e um setor de serviços relativamente considerável unido a um preço 

mais barato dos imóveis e a proximidade do centro de Goiânia é uma alternativa para a 

população economicamente ativa. 

Mas não só de problemas é formada a realidade da capital. Por exemplo: quanto à 

saúde Goiânia, com 67 hospitais e 6.541 leitos hospitalares no ano de 2000 segundo o 

IBGE, é um centro nacional de tratamento em câncer; queimaduras; ortopedia; oftalmologia. 

Porém, a saúde pública se encontra num estado “terminal”. O mesmo acontece com a 

educação, tendo a rede particular conhecida nacionalmente em qualidade de ensino, em 

oposição a isso se encontra o sistema público. 

Percebe-se então que enquanto a elite goianiense goza de serviços de alta 

qualidade, em amplos aspectos, a população carente sofre com a “outra face” da metrópole, 

desorganizada, caótica, desestruturada... 

O retrato atual de Goiânia nos mostra uma cidade que há muito tempo abandonou a 

condição de cidade interiorana com alta qualidade de vida. Contudo, a metrópole obedece a 

um processo de crescimento caótico orientado segundo os interesses de grandes grupos 

imobiliários, gerando vazios para especulação imobiliária, o que se dá de forma coordenada 

com a construção de bairros ou bolsões de exclusão para “jogarem os pobres”, como a 

região noroeste. Assim, este crescimento não leva em consideração parâmetros 

norteadores de uma ocupação democrática do espaço. Desta forma, às pessoas que 

chegam (a passeio, a trabalho ou mudança), tem a impressão de não haver pobres na 

referida metrópole goianiense. Há o cuidado por parte da prefeitura de não permitir que 
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mendigos armem suas “moradias” no centro da cidade. Eles são transferidos para periferia, 

onde se encontram bairros sem as condições mínimas de sobrevivência, como água, 

esgoto, energia elétrica, postos de saúde, delegacias, sistema telefônico, correio, entre 

outros elementos que são de utilidade pública e de grande importância no cotidiano das 

pessoas. 

Considerações Finais 

Analisando, os projetos implantados pela Secretaria de Planejamento Urbano da 

Região Metropolitana de Goiânia, observamos a fragmentação do espaço urbano, que 

associada a um intenso crescimento, faz com que a maioria da população não viva a cidade 

por inteiro, mas apenas os fragmentos que fazem parte do seu dia-dia. Apenas se forem 

realizados investimentos na ampliação e melhoria dos sistemas públicos de educação 

saúde, financiamento de moradia popular, democratização do transporte popular coletivo, 

voltado para população de baixa renda, estará sendo feita uma ação de fim metropolitano. 

No contexto metropolitano brasileiro as desigualdades sociais nitidamente se 

materializam na paisagem urbana. É fundamental que não só pesquisadores, mas a 

comunidade em geral se organize para melhorar o seu cotidiano e reivindicar seus direitos, 

ou as desigualdades tendem a se perpetuar a favor de uma modernidade que incorpora 

pouco e exclui muito. 

REFERÊNCIAS 
ALMEIDA, Eliza. O processo de periferização e uso do território brasileiro no atual período histórico. In 
SOUZA, M.A.(org) Território Brasileiro usos e abusos Campinas; Edições Territorial p.p. 213. 

ALVES, A.C. Saneamento Básico: concessões, permissões e convênios públicos, São Paulo: Edipro, 1998. 

ARAÚJO Filho, V.F. Antecedentes políticos institucionais da questão metropolitana no Brasil. In CARDOSO, 
E.D., ZVEIBIL, V.Z. (Org) Gestão metropolitana: experiências e novas perspectivas. Rio de Janeiro: Ibam, 
1996. P.49-70. 

CASTRIOTA, L. B. Urbanização brasileira. Belo Horizonte: Ciarte, 2003. 

DAVIDOVICK, Fany. Estado do Rio de Janeiro: Singularidades de um Contexto Territorial. 

                 In: Revista Território ano V, vol 9, Julho/ Dezembro. Rio de Janeiro, UFRJ, 2000. 

LOPES, R. A cidade intencional: o planejamento estratégico de cidades. 2. ed. Rio de Janeiro: Mauad, 1998 

MELLO,D.L.: Gestão urbano-metropolitana: neomunicipalismo e empresarialismo local. Cadernos de textos 
(Belo Horizonte), Fundação João Pinheiro e Escola de Governo, n 2, p. 155-72, ago.2000 

SANTOS, M. A urbanização brasileira. São Paulo: Hucitec, 1993. p.38 

SOUZA,c. Constituinte estadual e Regiões Metropolitanas. RAP, v.23, nº2,  p.140-3,1989. 

 

 1617


