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A URBANIZAÇÃO GOIANA: OS FATORES DE ORIGEM E 
CRESCIMENTO DA CIDADE1

 

 

Valdivino Borges de Lima2

 

 

O povoamento do Brasil ocorreu, primeiramente, no litoral, a partir do 

século XVI, obviamente pela forma de colonização implantada pela Coroa Portuguesa, que 

sendo somente de exploração se deu de forma lenta, visto que os produtos extraídos, ao se 

esgotarem, gerava a migração, que era inevitável e assim, as pessoas buscavam cada vez 

mais o interior do país. Muitos povoados nascidos desta atividade, posteriormente, 

tornaram-se cidades, muitos outros desapareceram. 

A colonização gerou ao longo do tempo os chamados ciclos e subciclos 

econômicos, que eram atividades econômicas voltadas totalmente para a exportação, 

atendendo às necessidades mercantilistas da época. Primeiro foi o extrativismo vegetal 

(pau-brasil) que não fixava o homem na terra, pois sendo nativa, a madeira era encontrada 

em toda a Mata Atlântica no litoral brasileiro iniciando no Rio Grande do Norte até o litoral do 

Rio Grande do Sul, e assim, poucas cidades foram fundadas a partir desta atividade, e 

tinham a função principalmente de controle territorial. 

Dos ciclos econômicos, ocorridos até o século XIX, talvez o mais 

importante para o início da interiorização do país, e conseqüentemente criação e 

desenvolvimento das cidades, foi o ciclo do ouro, mesmo porque a sua ocorrência se 

estende mais na região central do país no escudo cristalino brasileiro e, como o ouro era o 

padrão monetário da época (século XVII e XVIII) tornara-se muito importante a sua procura. 

Como as distâncias eram enormes e os meios de transporte e comunicações incipientes, 

era necessária a fixação das pessoas em povoados que, posteriormente, tornaram-se 

cidades. São resultados desta atividade a ocorrência de várias cidades de Minas Gerais 

 

1 - Parte da Dissertação de Mestrado: Os caminhos da mineração/urbanização em Goiás: o 
estudo de Catalão (1970-2003), defendida na Universidade Federal de Uberlândia – UFU, 2003. 

2 - Professor do Curso de Geografia do Campus de Catalão da Universidade Federal de Goiás. 
vallima13@hotmail.com 
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(Ouro Preto, Mariana), Goiás (Vila Boa) e Mato Grosso (Cuiabá) entre outras, comprovando 

que as cidades, historicamente, surgem a partir de uma necessidade, num determinado 

lugar, num determinado momento e seu correspondente modo de produção. 

O ouro pela sua excelência foi a principal riqueza, ou, pelo menos, a mais 

procurada desde a Colônia e se prolonga até os dias de hoje. Paralelamente, à procura do 

ouro, desenvolveram atividades mineratórias de outras pedras preciosas, tais como o 

diamante e a esmeralda. A diferença é que, naquele período, o ouro procurado, era de 

aluvião, encontrado nos leitos dos rios e córregos, em quantidades consideráveis, mas com 

a sua intensa exploração foi-se tornando mais raro. Foi necessário então novas técnicas 

para encontrar o “ouro de veio” o que demandava mais tempo e mais tecnologia, chegando 

hoje às empresas mineradoras. A exaustão mineral (SCLIAR, 1996) é um fato, pois são 

recursos não-renováveis e à medida que vão se escasseando torna-se necessário o uso de 

técnicas mais apropriadas para viabilizar seu aproveitamento econômico. 

A Mineração e Outros Fatores de Povoamento em Goiás 

As cidades brasileiras em geral e, as goianas em particular, têm suas 

origens nos chamados ciclos econômicos que ocorreram concomitantemente ou às vezes, 

em períodos diferentes, tendo, portanto, as origens determinadas pela expansão econômica 

e territorial do sistema capitalista. 

Para compreender o processo de urbanização goiana a partir das 

atividades econômicas e dentre elas, a mineração, faremos algumas considerações sobre 

os principais fatores de crescimento e decadência de parte das cidades goianas desde o 

século XVIII até os dias atuais e, assim, inserir a cidade de Catalão, objeto de nosso estudo, 

que tem sua origem não na mineração, mas seu crescimento ligado a esta atividade. 

Segundo Gomez et al. (1994, p. 21) 

O povoamento da mineração teve um sentido fundamentalmente 

urbano. Onde as lavras se consolidavam, surgia uma cidade. Da 

cidade a população se irradiava para os sítios e fazendas. Ela era o 

centro de produção, comércio e de administração. O campo não 

passava de um apêndice. 

Com a decadência da mineração, o processo se inverte. A população se 

dispersa e se ruraliza. Esta afirmação confirma o que Gomes e Neto (1993, p. 67-68) 

pensam a respeito: 
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Durante a mineração do ouro nas regiões de Goiás e Tocantins, todo 

o garimpo em princípio se transformava em um núcleo de 

povoamento urbano. A descoberta do ouro pelos bandeirantes atraiu 

inúmeras pessoas para as minas. Lugarejos sem nenhum conforto 

foram surgindo ao longo dos córregos e ribeirões, nos fundos dos 

vales ou nas encostas de morros. Dependendo da fortuna ou 

escassez de ouro, esses lugarejos, tornavam-se vilas mais ou menos 

importantes ou, o que era mais comum, desapareciam, viravam 

taperas e ruínas. 

A mineração produziu um tipo de povoamento irregular e instável, sem 

qualquer planejamento ou ordem, o que, de certa forma, explica a lenta ocupação do Estado 

de Goiás, até chegar-se à configuração atual. 

Pela sua localização e composição geológica-geomorfológica o Estado de 

Goiás teve, então, o seu processo de ocupação inicial no século XVIII, na chamada “corrida 

do ouro” e pelo apresamento de índios, para o trabalho escravo. Os primeiros núcleos 

urbanos fundados são decorrentes dessas atividades. 

O período de fundação destes núcleos urbanos coincide com a decadência 

da exploração do ouro em Minas Gerais. Para Campos (1983, p. 36): 

A região compreendida pelo Triângulo Mineiro e sul de Goiás 

recebeu, paulatinamente, um considerável número de mineradores. 

Enquanto os mineiros ocupavam pouco a pouco o Sul do Estado, no 

Centro-Sul se concentrava a população originária do surto minerador 

goiano e ali se edificaram as principais povoações, pois ali estavam 

os principais veios auríferos, bem como ali se estabeleceu o centro 

político. 

Posteriormente, a agropecuária tradicional (século XIX e XX), a 

garimpagem de pedras preciosas, as ferrovias (BORGES, 1990), rodovias de integração 

nacional e a partir do último quartel do século XX, mais recentemente, como fronteira 

agrícola baseada na modernização da agricultura, com a introdução de novas tecnologias, 

insumos e produtos voltados para a exportação, como a soja (MESQUITA, 1993). São estes 

fatores que contribuíram decisivamente para o processo de criação e desenvolvimento de 

cidades em Goiás. A seguir apresentaremos os principais fatores de origem e 

desenvolvimento das cidades goianas em geral, e em particular, a cidade de Catalão. 
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As Cidades Fundadas no Chamado Ciclo do Ouro 

No Estado de Goiás, um grande número de cidades nasceu da atividade 

de exploração do ouro. Algumas prosperaram, outras estagnaram e algumas 

desapareceram. A mineração, seja ela sob forma de garimpo ou industrial, é um fator, por 

excelência, de urbanização pela quantidade de pessoas que requer, e pelo tempo 

despendido na atividade e pelas riquezas que produz. 

No decorrer do século XVIII, foram fundados diversos lugarejos ligados aos 

garimpos de ouro, e destes, muitos se tornaram cidades posteriormente: Santa Cruz (1729), 

Pirenópolis (1731), Crixás (1734), Cavalcante (1740), Mara Rosa (1742), Pilar de Goiás 

(1741) e Vila Boa (meados do século XVIII). No Mapa 1, estão representadas as principais 

cidades nascidas desta atividade (Carvalho, 1988). 

Atualmente, destas, apenas Crixás e Mara Rosa têm na mineração do ouro 

(industrial) sua principal atividade econômica. O exaurimento do minério fez com que as 

cidades que haviam adquirido importância regional, pelo fluxo de pessoas e produtos, 

buscassem outras atividades econômicas, tais como a pecuária, agricultura e turismo. Em 

algumas cidades a mineração de ouro é apenas um referencial histórico da ocupação do 

território goiano. Luziânia, Pilar de Goiás, Monte Alegre de Goiás, Cavalcante, Santa Cruz 

de Goiás são cidades em que predomina a atividade agropecuária (Silva, 2001) e outras 

como Pirenópolis e a cidade de Goiás (antiga Vila Boa) além da agropecuária e pequenos 

garimpos, a principal atividade econômica é o turismo, aproveitando o potencial ecológico 

existente e a arquitetura colonial, além de festas e costumes antigos. Ressalta-se que a 

cidade de Goiás foi capital do Estado até 1933, quando foi fundada Goiânia e para lá 

transferida a sede do governo e que “desde o dia 27 de junho de 2001, a cidade de Goiás é 

um Patrimônio Histórico da Humanidade” título conferido pela UNESCO a cidades histórias 

e de grande valor arquitetônico e cultural. Segundo Silva (2001, p. 490) 

Para ser distinguida com o título, a cidade de Goiás mostrou as 

belezas conservadas de seus museus, casarios, igrejas, palácios, 

becos e ruas, além da Serra Dourada e o cerrado preservado. 

Cidade que atrai milhares de turistas para a sua tradicional Procissão 

do Fogaréu, Goiás entrou definitivamente no cenário dos municípios 

turísticos brasileiros ao criar, no final dos anos 90, o Festival 

Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental – FICA. 
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Mapa 1 – Cidades Goianas Criadas durante o Ciclo do Ouro – Século XVIII 

A cidade de Niquelândia, localizada no Complexo Mineral 

Niquelândia/Barro-Alto, tem na exploração de minérios a principal fonte econômica. Ali além 

do Níquel (Ni) são explorados outros minérios como o Cobre (Cu), Cobalto (Co), Ouro (Au) 

etc., explorados por grandes empresas como a Votorantin e a Codemin (do grupo Bozzano 

e Simonsen). Já a cidade de Jaraguá além da agropecuária tornou-se, hoje, o maior pólo 

confeccionista do Estado de Goiás. Isto demonstra a adaptação destas cidades às 

atividades econômicas diversas, a partir de crises ou finalização das atividades pioneiras. 

Muitos lugarejos que nasceram da atividade do garimpo de ouro perderam 

importância ou desapareceram, tais como Anta, Curriola, Amaro Leite, Água Quente, Santa 

Rita, Ouro Fino, Muquém, entre outros. (Gomes; Neto, 1993). 

Cidades Goianas Surgidas da Garimpagem 

O garimpeiro é como o jogador, sua 

esperança está sempre no seio da grupiara. 

Bernardo Guimarães 
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Concomitante ou posterior ao ciclo do ouro, uma outra atividade 

mineratória foi responsável pela origem e crescimento das cidades em Goiás: a garimpagem 

de ouro e pedras preciosas. 

Garimpagem é o ato de explorar algum mineral utilizando-se de métodos 

simples e arcaicos. O trabalho de busca é feito normalmente sem ajuda de instrumentos 

apropriados e sofisticados, o que vai interferir ou medir a produção, que normalmente é 

baixa e o trabalho árduo. As principais buscas são de ouro e diamantes, encontrados em 

forma de aluvião no leito dos rios e córregos, mas há de se ressaltar a busca de outras 

pedras preciosas, tais como: a esmeralda, cristal de rocha, topázio, ametista, etc. 

encontradas no subsolo ou incrustadas em rochas, o que dificulta, ainda mais, o trabalho. 

Este tipo de atividade, por ser demorada, serviu para fixar populações em 

áreas de ocorrência e foi responsável pela criação de vários povoados que se tornaram 

cidades, e em algumas, ainda hoje são explorados em maior ou menor escala. No Mapa 

2 estão representadas as principais cidades surgidas desta atividade. Observa-se no 

mesmo, que o garimpo de ouro e, principalmente, de diamantes ocorreu na região do Mato-

Grosso Goiano, nos rios Claro e Pilões (Iporá e Jaupaci e Córrego do Ouro) e Araguaia 

(Aragarças, Baliza e Santa Rita do Araguaia). 
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Mapa 2 – Cidades Goianas Surgidas da Garimpagem 

A esmeralda encontrada, incrustada na rocha tem sua ocorrência em 

Santa Teresinha e Campos Verdes, no Médio Norte Goiano, enquanto o cristal de rocha e 

outras pedras ornamentais são explorados em Cristalina, no leste do Estado. Existe ainda 
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um grande número de municípios goianos onde se pratica algum tipo de garimpo, que não 

estão representados no mapa por serem de pequena monta a sua produção e mesmo 

porque tiveram outras origens. 

Em Cristalina há uma grande ocorrência de minerais, entre eles, Quartzo, 

Quartzito e o Quartzito-Ritmito, além do Topázio, Ametista, Agatha, Ônix, entre outros, que 

movimentou por muito tempo a economia do município, sendo esta atividade responsável 

pela escolha do próprio nome da cidade. Cristalina foi o principal fornecedor de cristal de 

rocha à indústria norte-americana no período da Segunda Guerra Mundial (1939-45), 

utilizados principalmente, em instrumentos de precisão. Com a descoberta de novos 

materiais seu uso na indústria diminuiu e, com isso, sua exportação perdeu importância. 

Atualmente esta atividade é bastante limitada, restringindo-se, principalmente, aos 

pequenos garimpos e à lapidação artesanal de peças que são vendidas como “souvenires”, 

mas há de se ressaltar a importância da exploração do cristal de rocha como principal fator 

de fixação de pessoas na origem da cidade e seu posterior crescimento. Com a decadência 

do garimpo, o município buscou novas atividades econômicas. Por ser uma região com 

predominância de vegetação do tipo cerrado e relevo plano, com a modernização da 

agricultura, o município tornou-se um grande produtor de cereais, utilizando para isso a 

irrigação, que lhe confere hoje, o titulo de maior área irrigada do Estado de Goiás. 

Santa Terezinha de Goiás é outra cidade que tem sua origem relacionada 

com o garimpo: seu subsolo é rico em minerais, destacando-se a cianita, cromita, manganês 

e, principalmente, a esmeralda. No início, por volta de 1960, a exploração de cianita para a 

fabricação de explosivos e na década de 1980 a exploração de esmeraldas tornou-se sua 

principal atividade econômica que perdurou até meados da década de 1990. A atividade 

garimpeira, exercida com pouca tecnologia é muito perigosa3, busca a esmeralda incrustada 

em rochas do tipo xisto a grandes profundidades. Sua produção era destinada, 

principalmente, para o exterior, tendo em vista sua beleza e seu alto preço. Segundo 

informações de moradores mais antigos, muitas pessoas ficaram ricas, principalmente os 

atravessadores, mas grande parte, apenas participou da produção desta riqueza. Com a 

dificuldade de encontrar esmeraldas a pequenas e médias profundidades, a economia 

entrou em crise por volta de 1990. Não havia como investir na atividade e a mesma tornou-

se inviável. Como não existia outra atividade economicamente rentável a população migrou, 

e a cidade quase que se transformou em uma cidade fantasma. A partir desta década o 

município teve sua economia revitalizada pela criação de gado de corte e de leite, além da 

 

3 – Formando galerias subterrâneas, com pouca ou nenhuma segurança, com perigo de desabamento. 
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retomada da atividade garimpeira feita por pequenas e médias empresas, com ajuda do 

poder público, o que possibilitou a retomada do crescimento e a melhoria de vida para seus 

moradores. 

Campos Verdes, com área contígua à Santa Terezinha de Goiás foi 

desmembrado deste a partir de um povoado chamado Garimpo e emancipado em 1987. O 

nome foi dado à cidade devido a grande quantidade de esmeraldas existentes na região, 

cujas jazidas foram descobertas em 1981 e consideradas uma das maiores do mundo. 

Com o processo de ocupação (1981) e a emancipação (1987) Campos 

Verdes tornou-se o município de menor tempo para se formar e emancipar no Estado de 

Goiás e tem a denominação de Cidade das Esmeraldas por possuir uma das maiores 

jazidas de esmeraldas do mundo. A cidade também sobreviveu ao período de crise no 

garimpo (década de 1990)4 e hoje com investimentos públicos e privados, com a criação da 

Escola Municipal de Lapidação e Sondagem foi reativada a atividade mineratória, agora 

mais organizada e com uso de melhores recursos técnicos e de precisão. A atividade 

garimpeira persiste, mas em menor quantidade e muitas vezes exercida no perímetro 

urbano. Além da atividade mineratória há, hoje, uma preocupação em diversificar a 

economia com outras atividades, como turismo, o artesanato mineral e agropecuária. 

Segundo o jornal Diário da Manhã (junho de 2002, p.4) “[...] o povo de 

Campos Verdes tem um sotaque baiano, mineiro, paraense, goiano. Trata-se de um 

caldeirão cultural, onde os costumes nordestinos se sobressaem [...]”, o que nos demonstra 

de forma segura como a atividade garimpeira é um forte fator de atração populacional e 

responsável pela origem e crescimento de várias cidades. Como em Santa Terezinha de 

Goiás a produção de esmeraldas foi e ainda é vendida para os europeus, americanos e, 

principalmente, indianos, utilizada na fabricação de jóias, muito apreciadas pela beleza e 

seu significado místico. 

O diamante pela sua raridade e alto valor comercial é ainda “sonho” de 

muitos garimpeiros, de encontrá-lo na maior aquilatagem5 possível, pois só assim é possível 

“ficar rico”. É comum nestas cidades os comentários e os sonhos de grandes achados e 

grandes fortunas, o que deixa as pessoas mais crentes em que o seu dia chegará. Talvez aí 

resida a resistência em deixar a atividade que é feita no leito dos rios, portanto difícil e 

 

4 – Atualmente a população está em torno de 8 mil habitantes, mas no auge do garimpo chegou a ter 
uma população de mais de 50 mil pessoas. 

5 – Quilate – grau de pureza da pedra. 
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arriscada. O ouro, de menor valor, mas de maior ocorrência, também tem seus percalços na 

exploração, pela inabilidade do garimpeiro ou falta de equipamentos adequados para tornar 

a atividade mais rentável. Muitos povoados decorrentes desta atividade desapareceram e as 

cidades citadas no Mapa 2, foram os povoados que resistiram ao tempo, evoluíram e 

chegaram até os dias atuais como cidades. Porém, vale ressaltar, que nenhuma destas 

cidades tem nessa atividade (garimpo de ouro e diamante) sua principal fonte econômica, 

sendo esta apenas uma atividade paralela e complementar (SILVA, 2001). 

Algumas Cidades Criadas Pelos “Patrimônios”, “Comércios” ou “Ruas” 

[...] preciso ir lá na rua para fazer compras6. 

A religião também foi responsável pela criação de vários povoados que se 

tornaram cidades posteriormente. O “Patrimônio” que segundo Gomes e Neto (1993, p. 

216). 

 [...] são embriões de cidades ou aglomerações urbanas do passado 

que surgiram no meio rural; normalmente, eram lotes de terras 

doadas pelo fazendeiro à Igreja (Paróquia), sob o pretexto de 

agradar o Santo ou Santa Padroeira. 

Eram os locais onde as pessoas se reuniam, geralmente aos domingos e 

“dias santos”, para fazer orações ou confraternização. E também, onde se reuniam os 

comerciantes “volantes”, também chamados de “mascates” ou “turcos”, que se instalavam 

nos arredores das igrejas ou entroncamentos de estradas, para aproveitar o movimento e 

vender mercadorias, que não eram produzidas na zona rural como tecidos, calçados, 

perfumes, chapéus e ferramentas. Daí a origem do nome “Comércio”, ou seja, a atividade 

comercial paralela à atividade religiosa. A denominação “ruas” advém do fato destes locais 

terem semelhanças com a cidade, como sua disposição espacial, em forma de ruas, além 

das atividades ali exercidas (comércio, igreja, diversão) que as diferenciavam das atividades 

agrícolas. Esta é uma clara evidência da separação campo e cidade, ou melhor, uma das 

mais antigas formas de entendimento do que é rural e urbano. Estas denominações em 

princípio têm o mesmo significado, pois é dependendo do local ou região que são usados 

um ou outro termo. Ainda hoje são utilizados estes termos para denominar pequenos 

povoados e distritos, podendo-se dizer que estes já estão incorporados à cultura do homem 

do campo. 
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Observando o Mapa 3, onde estão representadas as principais cidades oriundas desta 

atividade, observa-se que este tipo de povoamento está relacionado ao processo de 

interiorização do território goiano a partir do século XVIII, primeiramente, como centros de 

abastecimento das minas em produtos agrícolas e manufaturados e, posteriormente, como 

suporte a outros tipos de atividades. A disposição espacial dos mesmos confirma esta 

observação. Apenas para ilustrar, Catalão era o “portal de entrada” para o Estado, das 

pessoas que vinham do Sudeste e Sul do país: funcionava como estalagem e posto de 

abastecimento. Campos Belos no extremo nordeste do Estado teria o mesmo papel em 

relação ao nordeste, salientando-se que era o suporte para a região do Vão do Paranã que 

se estende até o Estado do Tocantins e área de ocorrência de garimpos. Os outros, em sua 

maioria, ocorreram mais ao centro numa área onde predominava a agricultura intensiva e a 

mineração. 

 
 
6 – Expressão coloquial utilizada até hoje, pela maioria das pessoas que vivem na zona rural em 

Goiás. 
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Mapa 3 – Principais Cidades Goianas Criadas pelos “Patrimônios”, “Comércio” ou “Ruas” 

Estas cidades tiveram e, ainda têm, grande importância na rede urbana no 

Estado de Goiás. Catalão por sua vez, tornou-se um pólo regional, tendo em seu território 

três grandes empresas mineradoras, uma montadora de veículos, uma fábrica de 

implementos agrícolas, além de ser o centro de serviços regional (MOYA, 2000). Anápolis 

tem o maior pólo da indústria farmacêutica do país, além de outras indústrias e, as cidades 
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restantes são grandes produtoras agrícolas colocando o Estado em destaque em relação à 

estas atividades. No entanto, Campos Belos não prosperou e hoje é apenas uma cidade na 

região, sem influência sobre as demais. 

Segundo Silva (2001), mais da metade dos duzentos e quarenta e seis 

municípios goianos surgiu a partir desta forma de ocupação o que demonstra uma grande 

interdependência entre as várias atividades econômicas e a formação de cidades no Estado 

de Goiás. 

Ferrovias e Rodovias: a integração e a formação de cidades 

A utilização da ferrovia como meio de transporte no Brasil só ocorreu a 

partir do final do século XIX e início do século XX, assim mesmo para fazer a rota do café, 

ou seja, fazer a ligação das zonas produtoras de café, principalmente do interior de São 

Paulo, Paraná, Espírito Santo, ao litoral, para ser exportado. Obviamente, era usado 

também no transporte de cargas e pessoas, em seus trajetos. Aos poucos esta atividade foi 

se expandindo e atingiu a região das minas em Minas Gerais e em seguida chegou a Goiás. 

Segundo Borges (1990) a ferrovia chega a Goiás a partir de uma nova fase de expansão 

capitalista, ou seja, na redivisão regional do trabalho em que a região Sudeste, 

principalmente, São Paulo, se industrializava, enquanto a periferia, aqui incluindo a região 

Centro-Oeste, era tida como uma nova fronteira agrícola. Aqui ocorreu o que o autor chama 

de modernização conservadora que pouco alterou as estruturas agrárias existentes. 

A estrada de ferro em Goiás provocou grandes transformações na 

estrutura regional, na economia agrária, nas relações comerciais e no processo de 

urbanização, pois várias cidades foram criadas, outras incrementadas a partir da chegada 

da ferrovia (Mapa 4), segundo o mesmo autor: 

[...] foi um dos fatores mais expressivos na aceleração do processo 

de mudanças em todos os níveis da sociedade goiana, o que 

significa uma maior inserção do Estado, ou mais especificamente, da 

economia de algumas de suas regiões, nas relações capitalistas de 

produção. (BORGES, 1990, p.88) 

Ou ainda, 

Com a implantação da Estrada de Ferro, vários núcleos 

populacionais apareceram e dentro de poucos anos adquiriram 

características de centros urbanos. As cidades goianas servidas pela 

linha se reurbanizaram e passaram a contar com as modernas 
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invenções do mundo capitalista como a energia elétrica, o cinema, o 

telefone e o telégrafo, etc. (BORGES, 1990, p.102) 

As cidades de Ipameri e Catalão foram as primeiras a sentirem os 

impactos desta modernização, pois já existiam enquanto núcleos urbanos, portanto 

passíveis de transformações. As cidades de Anhangüera (1953), Cumari (1947), Ouvidor 

(1953), foram as primeiras a serem fundadas a partir da implantação da ferrovia, enquanto 

Urutaí (1947), Pires do Rio (1930) e Vianópolis (1948) foram criadas à medida que a ferrovia 

avançava no sentido à nova capital Goiânia, ou seja, além de ser responsável pela criação 

de cidades foi também responsável pelo incremento de outras. A criação destas cidades 

ocorria a partir da criação de uma “estação de embarque” que se tornava povoado e 

posteriormente cidades. A área servida pela via férrea ficou conhecida como “região da 

estrada de ferro” e com a desativação de alguns ramais ou com o fim do transporte de 

passageiros, algumas destas cidades perderam em importância e em termos econômicos, 

ou seja, estagnaram e sobrevivem de outras atividades, principalmente a agropecuária. Mas 

em face aos problemas apresentados pelas rodovias, principalmente, o custo do transporte, 

as ferrovias sobreviveram e continuaram a operar, principalmente, no transporte de cargas. 

 

 Mapa 4 – Cidades Goianas Criadas a partir da Implantação de Ferrovias 
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A partir de 1990, grandes projetos de construção de ferrovias foram 

iniciados como a ferrovia Norte-Sul que liga os Estados do Norte do país à região sudeste 

passando pelos Estados do Tocantins e Goiás e a ferrovia Leste-Oeste ligando o Estado do 

Mato Grosso ao Sudeste do país, além de modernização de grande parte da rede. Estes 

projetos visam o transporte de produtos agrícolas e minerais de suas regiões de produção 

aos grandes centros consumidores ou exportadores. O transporte é mais barato o que 

evidentemente torna estes produtos mais competitivos em termos de preços no mercado, 

principalmente internacional. Esta reativação ou construção de ferrovias acaba por 

reacender economias locais com a migração de trabalhadores e maior fluxo de mercadorias, 

ou seja, passa a ocorrer uma maior diversificação econômica (agricultura, indústria e outras) 

o que irá refletir em uma nova hierarquia das cidades. As cidades quase “esquecidas” como 

Silvânia, Vianópolis, Orizona, Pires do Rio tornaram-se grandes produtores agrícolas e 

pequenas indústrias mudaram o perfil delas em relação a fases anteriores. 

Especificamente em Catalão a ferrovia volta a ter grande importância a 

partir do momento em que passa a ser utilizada no transporte de minérios para as indústrias 

de fertilizantes situados em Uberaba (MG) e Cubatão (SP). A Rede Ferroviária Federal S.A. 

(RFFSA) foi privatizada e passou a ser exclusiva no transporte de minérios das empresas 

mineradoras de Catalão e Ouvidor. 

A partir da década de 1950, a rodovia passou a ser a principal via de 

transporte no Brasil. O país passara por um processo de industrialização pós-1930 com 

Getúlio Vargas e criara uma boa base de sustentação à indústria automotiva com a criação 

da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), Petróleo Brasileiro (PETROBRÁS), a Fábrica 

Nacional de Motores (FNM), a Cia Siderúrgica Paulista (COSIPA) e Usina Siderúrgica de 

Minas (USIMINAS) entre outras. O período coincide com a política desenvolvimentista de 

Juscelino Kubitschek e com o período de expansão das multinacionais pelo mundo no pós-

guerra. A indústria automotiva chega ao país encontrando grandes possibilidades de 

expansão dada, além dessa base, às facilidades proporcionadas pelo Estado para sua 

implantação, via subsídios. 

Mas para utilizar efetivamente as rodovias é necessário primeiramente 

construí-las. E é o que passa a ocorrer a partir deste período. Algumas chamadas de 

integração nacional (Belém-Brasília) que visava ligar os pontos mais distantes do território 

aos grandes centros consumidores como São Paulo. A construção de Brasília, no Planalto 

Central Brasileiro, e a expansão agrícola também foram fatores que contribuíram para a 

expansão da malha rodoviária brasileira. Era praticamente o fim das ferrovias, que com 
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maquinários obsoletos tornava a atividade lenta e economicamente inviável. Instaura-se um 

novo período no transporte brasileiro - o rodoviarismo. 

Quanto às rodovias em Goiás, particularmente, foram responsáveis pela 

criação e desenvolvimento de várias cidades como Piranhas (1945), Indiara (1950), Estrela 

do Norte (1955), Cezarina (1960), Alvorada do Norte (1963), Acreúna (1964), Simolândia 

(1968) e Amaralina (1995) além de incrementar outras cidades por onde passavam (Mapa 

5). 

Analisando a disposição destas cidades observa-se que foram fundadas, 

neste movimento de interiorização, ou seja, ao norte, nordeste, sudoeste e oeste do território 

goiano, sempre ao lado de rodovias federais e em pontos estratégicos em relação às 

cidades já existentes. As cidades de Indiara (1950), Cezarina (1960) e Acreúna (1964) foram 

fundadas à margem da Rodovia BR-060 que liga Brasília (DF) ao Estado do Acre. Piranhas 

(1945) às margens da BR-070 que liga Brasília (DF) à Cuiabá (MT) enquanto que Alvorada 

do Norte (1963) e Simolândia (1968) estão às margens da BR-020 que liga Brasília (DF) ao 

nordeste brasileiro. A rodovia BR-153 foi responsável pela criação das cidades de Estrela do 

Norte (1955) e Amaralina (1995). Salienta-se que destas cidades algumas foram fundadas 

no período da implantação das rodovias, outras, posteriormente, a partir de povoados ou 

entrepostos comerciais que serviam de base à construção das obras, cresceram e 

emanciparam-se em períodos diferentes, devido a maior ou a menor concentração 

populacional, pelos diferentes movimentos migratórios ocorridos no país. 
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Mapa 5 – Exemplos de Cidades Goianas Criadas com Implantação de Rodovias 

As rodovias foram responsáveis pelo crescimento de inúmeras cidades em Goiás, pois, os 

deslocamentos são mais rápidos e estes estão ligados a momentos econômicos diferentes: 

a marcha para o oeste, a industrialização, a modernização agrícola, a urbanização, as 

crises, enfim são momentos em que há uma maior migração na busca de melhores 

condições de vida por parte dos trabalhadores. Quanto à cidade de Catalão, esta, de certa 



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

 

 7842 

forma, deve parte de seu crescimento à construção e a modernização da BR-050 que liga 

São Paulo a Brasília (Batista de Deus, 1996) e (Silva, 2000) que passa no seu perímetro 

urbano, assim como a inauguração da GO-330, em 1983 ligando o município a Goiânia, 

foram fatores importantes no impulso econômico, pois, a cidade ficou ligada a grandes 

centros produtores consumidores, por vias modernas e de qualidade, o que facilita o 

intercâmbio de pessoas e mercadoria. 

 Presídios, Posto Fiscal, Pouso de Tropas e Boiadas e Agropecuária como Fatores de 
Criação e Desenvolvimento de Cidades Goianas. 

 Cabe ressaltar ainda, alguns fatores responsáveis pela criação e 

desenvolvimento de algumas cidades goianas: postos aduaneiros ou registros que 

funcionavam como postos fiscais (Itumbiara - 1824), presídios militares (Aruanã - 1958) ou 

locais de pousos de tropas e boiadas (Três Ranchos -1885, Campo Alegre de Goiás - 1953, 

Mambaí - 1958, Damianópolis - 1985, Itaberaí - 1779, Itauçú - 1948, Mozarlândia - 1953, 

Formosa - 1750 e Cabeceiras - 1952) (Mapa 6). Observe na figura a função estratégica que 

cada umas destas cidades, exerciam no território goiano, como por exemplo, o presídio em 

Aruanã, que servia também como posto militar na fronteira com o Mato Grosso. Apesar da 

cidade ter sido fundada em 1958, o presídio data do final do século XIX. 

Quanto a Itumbiara, a cidade mais a Sul de Goiás, que inicialmente era um 

posto aduaneiro e em torno deste criou-se a cidade, é hoje o mais importante centro de 

fiscalização do Estado. Primeiro, porque a cidade é um centro regional pela sua produção 

agrícola comercial e por sua industrialização, o que contribuiu para seu rápido processo de 

urbanização e, segundo, por continuar a ser o portal de entrada e saída para o Norte, 

Centro-Oeste, Sudeste e parte do Nordeste do país, via BR-153, mantendo-se, portanto com 

suas funções iniciais de fiscalização, agora com uma amplitude bem mais acentuada. 



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

 

 7843

 

Mapa 6 – Cidades Goianas Criadas por Outros Fatores de Povoamento 

A agricultura e a pecuária são atividades econômicas que surgiram no 

século XVIII e tornaram-se importantes fatores de criação e desenvolvimento da rede 

urbana em Goiás, funcionando inicialmente como frentes pioneiras “desbravadoras do 

sertão” e abastecedoras dos garimpos. Formavam-se povoados e posteriormente cidades, 

pois passaram a desenvolver atividades comerciais, algumas, posteriormente, vieram a 

substituir a atividade econômica mineradora. As principais cidades fundadas a partir desta 

atividade (Nova Crixás, São Miguel do Araguaia, Santa Tereza de Goiás) estão localizadas 

na região Noroeste e Norte do Estado, região de planícies e pastagens naturais, o que 

favorecia a criação extensiva e a agricultura. 

O que foi até aqui apresentado é, resumidamente, o processo de criação e 

crescimento das cidades goianas bem como os principais fatores condicionantes. Não se 

deve entender estes processos ou fatores de forma unilateral ou independente, pois os 

mesmos podem ter ocorrido em períodos diferentes, mas também paralelamente ou, ainda, 

um ter ocorrido em decorrência do outro, dada a forma de ocupação do território e seu 

período (do século XVIII ao século XX), portanto quase três séculos. A partir da história e 

historicidade destas cidades, pode ser observado que as funções e a localização não foram 
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obras do acaso, pelo contrário, são decorrentes de estágios de evolução da sociedade de 

cada época no processo de ocupação do território goiano, mas em consonância a cada 

momento que vivia a sociedade brasileira. Esta análise é uma tentativa de inserir Goiás na 

história econômica do país e revelar de forma clara os principais fatores produtores de 

cidades, entendendo o fenômeno urbano como sendo o resultado do processo histórico em 

que estão presentes as relações homem-natureza-homem, mediadas pelo trabalho e a 

cidade como resultado concreto destas relações (MOREIRA, 1982). 

O processo de urbanização, principalmente nos quadros do capitalismo, é 

um fenômeno irreversível e é hoje motivo de grande preocupação de geógrafos, 

planejadores, urbanistas, economistas e outros cientistas sociais e tem gerado discussões 

intensas, visto que o tema traz em seu bojo uma série de situações que podem tornar-se 

complicadores para a gestão do território. Cada um dos segmentos citados busca a 

compreensão, explicação e possíveis soluções de acordo com seus propósitos e objetivos 

próprios. 

A Geografia, denominada ciência do Espaço, não se furta em debater este 

tema dado à relevância e importância para o processo de produção espacial e, nele, a 

sociedade espacialmente dividida em classes sociais. Neste sentido, busca-se, em interação 

com outras ciências a compreensão pelo processo histórico, a evolução da sociedade e do 

espaço desde seus primórdios até os dias atuais. Segundo Carlos (1992, p. 31): 

Sociedade e espaço não podem ser vistos desvinculadamente, pois 

cada estágio de desenvolvimento da sociedade, corresponde a um 

estágio do desenvolvimento da produção espacial. A tendência 

normal de desvincular-se dos dois pontos dessa relação dialética 

levará a uma compreensão errônea do que seja espaço geográfico. 

Sabe-se que a atividade industrial é um dos mais importantes fatores no 

processo de formação das cidades, seja na origem ou no crescimento das mesmas. Esta 

atividade pode promover um grande fluxo de pessoas em busca de riquezas, melhores 

salários e, conseqüentemente, melhoria das condições de vida, contribuindo assim para as 

transformações do espaço urbano. 

A urbanização é um fenômeno mundial, mas se a busca de sua 

compreensão não passar por uma análise mais aprofundada, corre-se o risco de tê-la como 

sendo ubíqua e homogênea. Daí a importância de se destacar as particularidades, 

entendendo-as como fatores primordiais de diferenciação. Por isso, estou propondo o 
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estudo de caso específico da cidade de Catalão (GO) porque a mesma passou de uma 

economia eminentemente agropastoril até meados da década de 1970 para uma economia 

baseada principalmente na exploração mineral e modernização agrícola, realizada por 

grandes empresas com uso de tecnologias avançadas e investimentos de capital sem 

precedentes na história da cidade, o que mudou o seu perfil e de toda a micro-região de 

Catalão, composta por 10 municípios que outrora era área apenas do município7, que aos 

poucos foi se fragmentando até chegar à disposição atual (Mapa 7). O aumento acelerado 

da população urbana, o crescimento horizontal da cidade, a incrementação do setor 

terciário, aumento da demanda por infra-estrutura, são fatores que sugerem o impulso dado 

pelas empresas mineradoras, visto que isso passa a ocorrer justamente a partir da 

implantação das empresas mineradoras na região, ligado, é claro, ao momento em que 

passava o Modo de Produção Capitalista e seus reflexos no país. 

Catalão (GO): Breves Considerações Sobre sua Origem e Transformações Sócio–
Econômicas 

A cidade de Catalão (GO), com população de 64.290 habitantes (IBGE, 

2000) está localizada na Mesorregião Sul Goiana e Microrregião de Catalão, cujas 

coordenadas geográficas são 18º 10’ 12” de latitude Sul e 47º 56’ 31” de longitude Oeste. 

Não é uma cidade nova e tampouco originou-se da exploração mineral8, como Carajás (PA) 

ou de outra atividade industrial como Volta Redonda (RJ), Telêmaco Borba (PR), Aracruz 

(ES), Ouro Branco (MG) (Piquet, 1998) e tantas outras, que tiveram a sua origem a partir da 

instalação de grandes empresas e mais tarde tornaram-se cidades, e hoje, praticamente 

vivem em função das empresas mineradoras. 

Em Goiás, várias cidades tiveram origem na exploração do tipo garimpo de 

pedras preciosas com uso de técnicas muito rudimentares e baixas produtividades e que 

posteriormente esta atividade foi substituída, principalmente, pela agropecuária. A indústria 

mineradora é relativamente recente e onde elas atuam são em cidades que tiveram outras 

origens9. Nenhuma cidade goiana tem sua origem ligada à implantação de indústria, visto 

que este processo é lento e pouco significativo para o Estado. Quanto ao papel da indústria 

(mineradora ou não) no processo de desenvolvimento das cidades, hoje, é um fator 

extremamente importante: cidades como Anápolis, Rio Verde, Itumbiara, e mesmo Catalão 

são considerados grandes centros industriais do Estado, dado ao número de grandes 

 

7 – Anhanguera, Campo Alegre, Catalão, Cumari, Davinópolis, Goiandira, Ipameri, Nova Aurora, 
Ouvidor e Três Ranchos. 

8 – As indústrias mineradoras iniciaram suas atividades em meados da década de 1970 em Catalão. 
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empresas e sua diversidade produtiva, além de uma infinidade de pequenas e médias 

empresas encontradas em grande parte das cidades goianas, que podem ser considerados 

fatores de incremento da urbanização. 

A origem da cidade de Catalão está ligada a um tipo de povoamento muito 

comum no Estado de Goiás que deu origem a grande parte das cidades: o “Patrimônio” 

também chamado de “Rua” ou “Comércio”. Segundo Ramos (1984, p. 20), uma área de 

3300 metros de comprimento por 2000 metros de largura, doada por Antônio Manoel à 

Nossa Senhora Mãe de Deus, formou-se o arraial de Catalão. Ainda sobre sua origem: 

A cidade de Catalão deve ter sido fundada em fins de julho de 1722, 

por ocasião da passagem da bandeira de Bueno Filho, pelo Porto 

Velho aberto pelos bandeirantes no rio Paranaíba, quando rumavam 

para o interior goiano. 

Pela sua localização, a cidade de Catalão originou-se, portanto, no 

movimento de interiorização realizado pelos bandeirantes em meados do século XVIII, tendo 

no início, a função de estalagem e como ponto de apoio aos que buscavam riquezas e 

índios pelo interior do país. Elevou-se à categoria de vila em 1833 e à de cidade em 1859. 

Quanto ao nome “Catalão” há várias hipóteses e histórias, mas a mais aceita é a que em 

1722 chega à localidade um padre espanhol originário da região da Catalunha na Espanha 

surgindo daí o nome (GOMEZ,1994). 

Vários autores regionais, entre eles Campos (1976), Gomez (1994) e 

Chaud (1996), demonstram em suas obras que a origem e o desenvolvimento da cidade de 

Catalão foi marcada pelo pioneirismo de algumas famílias, muita violência e verdadeiras 

“guerras” políticas, na busca do poder e da dominação, surgindo daí muitos “heróis” e 

“vilões” e que já fazem parte do imaginário popular. 

Este tipo de economia fez com que as cidades do interior tivessem um 

crescimento lento, tanto em termos populacionais ou na própria evolução de suamalha 

urbana, chegando às vezes a um crescimento negativo como muitas cidades do Estado e da 

própria região. 

 
 
9 – São exemplos: Niquelândia, Minaçú, Palmeiras de Goiás, Crixás entre outras. 
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Mapa 7 – Área Original do Município de Catalão e sua Fragmentação Territorial - 1862 – 

1963 

As atividades desenvolvidas no município acabam por refletir na cidade e no 

urbano. As cidades não surgem ou se desenvolvem de repente ou por acaso. O que ocorre, 

como foi dito anteriormente, são influências de fatores exógenos que impulsionam o 

desenvolvimento, tais como: a implantação de uma via de transporte, a instalação de uma 

indústria, a exploração de recursos naturais e outros, que modificam, radicalmente, as 

atividades locais e, conseqüentemente, reestruturam seu espaço geográfico. 

A cidade de Catalão, como tantas outras do interior goiano e brasileiro, 

passou ao longo do tempo por períodos de estagnação e outros de grande impulso em sua 

economia. No entanto é considerada a principal cidade do sudeste do Estado de Goiás, 

sendo considerada um centro regional pela sua importância no contexto da economia 

goiana. Campos (1976) afirma que, na década de 1920, a produção agrícola do município 

era de 21.180,1 toneladas de grãos (10,6% da produção do Estado); possuía 186.034 

cabeças de gado (4,8% do total do Estado) e uma população de 38.574 habitantes, que em 

termos absolutos era superior à população da Capital do Estado10 e 

[...] contava com um projeto de iluminação pública e rede de esgoto. 

Era o principal produtor de charque do Estado, contando com três 

charqueadas e outras indústrias como de couro de beneficiamento 

de arroz, de banha, etc. (CAMPOS, 1976, p. 95) 

Nas décadas seguintes a área do município foi se fragmentando pela 

emancipação de vários de seus distritos que se tornaram municípios11. Com uma área até 

menor que a atual12, em 1950 o município continuava com uma população elevada (30.652 

habitantes) sendo que somente 6.088 destes estavam na área urbana, confirmando sua 

vocação agropastoril. Na década posterior, sua população diminuiu em mais de 4.000 

habitantes (26.098), mas a população urbana quase dobrou (11.634 habitantes). Os fatores 

tidos como responsáveis por este incremento populacional urbano foi a construção de 

Brasília (1955) e o crescimento de Goiânia, a capital do Estado, em importância regional e o 

início do processo do homem do campo pela modernização e latifundiarização da 

agricultura. 

 

10 – A capital do Estado era a cidade de GOYAZ, e sua população era de 21.223 habitantes (CAMPOS, 
1976). 
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A industrialização pós-1950 no Brasil, no sentido amplo, é responsável 

pela rearticulação das atividades econômicas, o que culminará com a inversão populacional 

do campo para a cidade no país. Se por um lado, produzia-se equipamentos para o campo, 

liberando mão-de-obra, por outro, ligados às novas relações de trabalho no campo, era na 

cidade em que encontrava, pelo menos, a possibilidade de um novo emprego, escolas para 

os filhos, moradia, saúde, lazer, ou seja, estava na cidade a possibilidade de melhorar as 

condições de trabalho e vida. Desse modo, trabalhadores rurais desempregados e 

habitantes de pequenas cidades buscavam nos centros maiores esta possibilidade. 

Para Costa (1988), no Brasil pós-1964 e, notadamente, no início dos anos 

1970, com os governos militares, foi o período dos grandes projetos nacionais ou Planos 

Nacionais de Desenvolvimento (PNDs), em que a idéia de integração nacional e a criação 

de pólos de desenvolvimento, defendidas e aplicadas pelo Regime Militar, levaram o país a 

procura atrair capitais para a expansão de fronteiras econômicas a partir do Centro-Sul para 

o Centro-Oeste, o Nordeste e Norte do país. São deste período as rodovias, os incentivos 

fiscais e o controle de todas as atividades tornando-as o grande mote do regime. Dentre as 

rodovias construídas está a BR-050 que liga São Paulo, o maior produtor e consumidor do 

país, a Brasília, a capital federal, passando por Catalão, que tornou-se um grande marco na 

história do município. Pela sua localização, a cidade tornou-se parada obrigatória para 

quem, na referida rodovia, transitasse e, também, como possibilidade de escoamento da 

produção agrícola do município e região. Estava a cidade, finalmente ligada pela rodovia a 

grandes centros produtores e consumidores do país por rodovia. No entanto, as grandes 

transformações no espaço urbano de Catalão iniciaram-se no período de implantação das 

empresas mineradoras no município e eu entorno, no chamado Complexo Mineral Catalão-

Ouvidor13 em meados da década de 1970. Segundo Ramos (1984, p. 18). 

[...] a instalação de três importantes empresas mineradoras no 

município concorreu sem dúvida, para acelerar o desenvolvimento da 

cidade, impondo um novo surto de progresso, mudando 

completamente o pacato ritmo provinciano da comunidade. 

Nota-se um exagero nesta afirmação, visto que o “desenvolvimento da 

cidade” é relativo, pois o que aconteceu foi um grande crescimento econômico (via 

 
 
11 – Anhangüera (1931), Cumari (1931), Goiandira (1931), Nova Aurora (1931), Três Ranchos (1953), 

Ouvidor (1953) e Davinópolis (1963). 
12 – 4.048 Km² em 1950 e 4.197 Km² atualmente (CAMPOS, 1976). 
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arrecadação de impostos, crescimento do setor terciário...) e urbano (crescimento horizontal 

da cidade) e que os mesmos podem ocorrer, independentemente, do desenvolvimento 

social que é mais complexo. 

É inegável a melhoria nas condições de vida da população como um 

todo (escola, hospital, água tratada...), mas persistem grandes problemas14 o que nos 

leva, no mínimo, a uma reflexão sobre este entusiasmo exposto e segundo, “[...] o 

pacato ritmo provinciano da comunidade”, não mudou e não muda completamente, pois 

nestes casos o que há é uma adaptação à nova realidade, mas persistem muitos focos de 

resistências e perder tal ritmo não é sinônimo de desenvolvimento Santos (1999; p. 36) nos 

alerta: 

A noção de desenvolvimento com a qual se trabalha hoje é 

puramente ideológica, não tem fundamento na busca do bem-estar. 

Ela não nos diz como vai ser este bem-estar, não nos diz quanto 

tempo vamos esperar por isso, não nos indica quais são os vetores 

que vão ser postos em ação para chegarmos a isso. Acesso de 

maneira vaga com a retomada do emprego e do crescimento, mas 

não dizem muito mais. 

Ou admitindo o conceito dado por Pereira (1972, p. 19): 

O desenvolvimento é um processo de transformação econômica, 

política e social, através da qual o crescimento do padrão de vida da 

população tende a tornar-se automático e autônomo. Trata-se de um 

processo global, em que as estruturas econômicas, políticas e 

sociais de um país sofrem contínuas e profundas transformações. 

Não tem sentido falar-se em desenvolvimento (grifo nosso) apenas 

econômico, ou apenas político, ou apenas social. Na verdade, não 

existe desenvolvimento dessa natureza, parcelado, setorializado, a 

não ser para fins de exposição didática. Se o desenvolvimento 

econômico não trouxer consigo modificações de caráter social e 

político; se o desenvolvimento social e político não for a um tempo 

                                            
 
13 – Das três empresas instaladas apenas uma a ULTRAFÉRTIL S.A. está localizada na área do 

Município de Catalão. Outra a COPEBRÁS S.A. – está no limite dos municípios, fazendo parte de 
ambos enquanto a MINERAÇÃO CATALÃO DE GOIÁS LTDA. está no município de Ouvidor. 

14 – Segundo Peliano (1993) existem em Catalão 3.241 famílias indigentes. Se atualizados estes 
números não diferem muito. 
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resultado e causa de transformações econômicas, será porque de 

fato não tivemos desenvolvimento. 

Portanto, devemos ter o devido cuidado na análise, pois é inquestionável o 

significado dessas empresas como agentes impulsionadores do crescimento econômico e 

da expansão da malha urbana, mas também é necessário que se observe o fato como um 

todo e não apenas parcialmente, sob pena de cometer equívoco na análise, o que levará a 

conclusões fora da realidade, ou seja, não se chegará à essência do fenômeno. 
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