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Resumo: A cidade de Catalão tem passado por grandes transformações nas 

últimas décadas. Seu crescimento tem ultrapassado o de outras cidades do 

mesmo porte de Goiás, nos aspectos econômicos, políticos, sociais e 

ambientais. Ocupa a 5ª posição do PIB do estado. Por um lado, se são 

importantes o crescimento e o desenvolvimento econômicos, com destaque no 

cenário nacional, por outro, surgem e ampliam-se problemas no ambiente da 

cidade: falta de áreas verdes, falta de galerias pluviais e contaminação das 

águas, entre outros. Principalmente devido à expansão da cidade com a 

criação de novos loteamentos todas as nascentes d’água do perímetro urbano 

estão sendo afetadas. É possível pensar o urbano como espaço fragmentado, 

mas articulado, caracterizado pela justaposição de diferentes paisagens e usos 

e cuja unidade é mantida através das relações entre as diversas partes. A 

organização espacial urbana, dada pelos diversos fragmentos que compõem 

uma cidade, fica evidente nos diferentes usos que se dá a cada parte, entre as 

quais destaca; centro da cidade, com suas atividades comerciais, de serviço e 

gestão; a zona periférica ao centro; áreas industriais; áreas residenciais, 

distintas quanto à forma e ao conteúdo; áreas de lazer; além de áreas 

submetidas à especulação para futura expansão. Com vistas à reprodução do 

capital e da vida humana dá-se um constante processo de reorganização 

espacial, seja através da incorporação de novas áreas ao espaço urbano, do 

adensamento, da deterioração de algumas áreas, da renovação de outras, ou 

da distribuição diferenciada de infraestrutura e equipamentos urbanos. Á 

medida que o contingente demográfico das cidades é ampliado, novos espaços 



vão sendo requisitados, o que muitas vezes resulta na expansão e na alteração 

da estrutura urbana. Neste processo, é revelada a transformação qualitativa e 

quantitativa do espaço. A cidade de Catalão passou, nos últimos quarenta 

anos, por grandes transformações geoeconômicas, que culminaram no 

incremento da população, no crescimento da malha urbana, em intensas 

transformações na produção e organização do espaço e, consequentemente, 

no surgimento de problemas sociais, econômicos e ambientais. O objetivo 

principal deste trabalho é compreender as transformações socioambientais 

ocorridas no espaço urbano da cidade de Catalão (GO), a partir do processo de 

expansão, no período de 1986 a 2011. Metodologia: para atender aos objetivos 

da pesquisa, uma fundamentação teórico-metodológica que oriente a análise e 

contribua para a explicação da realidade estudada. Por isso busca-se na 

presente pesquisa responder às indagações sob uma perspectiva dialética, 

orientada pela principalmente pela utilização da categoria de  produção do 

espaço. A pesquisa de campo foi utilizada com objetivo de conseguir 

informações acerca do problema. Resultados: Observa-se, de modo geral, que 

o crescimento, a ocupação e a expansão da cidade ocorreram de forma 

acelerada, com isso surgiram vários problemas ambientais. A análise feita 

aponta que o crescimento da cidade de Catalão sofreu uma fase de expansão 

acelerada marcada uma nova dinâmica social e espacial advindos da 

reestruturação produtiva do capital e isso tem provocado fortes impactos 

ambientais.  

Palavras-chave: Catalão (GO). Expansão urbana. Organização espacial. 

Espaço urbano. Impactos ambientais. 

Considerações Iniciais 

Na atualidade, a tema “meio ambiente” vem sendo, especialmente, 

tratado nas discussões acerca da vida nas cidades, o que é muito importante e 

necessário. Pensadas como espaço de vida ideal, hoje, as aglomerações 

humanas, as cidades representam um desafio para todos. Existe um 

desequilíbrio muito grande entre as necessidades crescentes da população e 

os recursos disponíveis para a satisfação destas necessidades, tanto nos 

países desenvolvidos quanto nos menos desenvolvidos. Porém, nos últimos, os 

problemas são mais graves, uma vez que o modelo de desenvolvimento 



econômico adotado nestes países não tem como principal preocupação a 

sociedade e a melhoria da qualidade do ambiente, mas, sim, a obtenção de 

vantagens econômicas à custa desta mesma população. Esta não é alvo de 

melhorias, e, via de regra, converte-se apenas em uma peça em meio às 

mudanças que ocorrem. 

É possível pensar o urbano como espaço fragmentado, mas articulado, 

caracterizado pela justaposição de diferentes paisagens e usos e cuja unidade 

é mantida através das relações entre as diversas partes. A organização 

espacial urbana, dada pelos diversos fragmentos que compõem uma cidade, 

fica evidente nos diferentes usos que se dá a cada parte, entre as quais 

destaca; centro da cidade, com suas atividades comerciais, de serviço e 

gestão; a zona periférica ao centro; áreas industriais; áreas residenciais, 

distintas quanto à forma e ao conteúdo; áreas de lazer; além de áreas 

submetidas à especulação para futura expansão. 

Com vistas à reprodução do capital e da vida humana dá-se um 

constante processo de reorganização espacial, seja através da incorporação de 

novas áreas ao espaço urbano, do adensamento, da deterioração de algumas 

áreas, da renovação de outras, ou da distribuição diferenciada de infraestrutura 

e equipamentos urbanos. À medida que o contingente demográfico das cidades 

é ampliado, novos espaços vão sendo requisitados, o que muitas vezes resulta 

na expansão e na alteração da estrutura urbana. Neste processo, é revelada a 

transformação qualitativa e quantitativa do espaço. 

A urbanização brasileira tem apontado para processo de hierarquização, 

segmentação e segregação intensa da sociedade, sobretudo com o processo 

de globalização periférica que se reflete diretamente na sociedade, agravando 

as desigualdades sócio-espaciais e a degradação ambiental, que aumentam 

cada vez mais nas cidades brasileiras, com maior ou menor intensidade. 

O processo de urbanização contínuo da população nas últimas décadas 

tem promovido não apenas o crescimento das cidades, mas tem afetado o 

equilíbrio ambiental dessas áreas com elevados índices de degradação. A 

produção do espaço, quando não acompanhada de um planejamento que 

considere suas características e aptidão física à ocupação, reflete os efeitos 

negativos da relação sociedade/natureza. Nestas condições, a ocupação 

desordenada do meio físico provoca o aparecimento de sérios problemas 



ambientais, tais como a inadequação da infraestrutura, à carência de áreas 

verdes, acúmulo de dejetos e poluentes do ar e da água, o lixo urbano, despejo 

de esgoto, erosão e compactação do solo, assoreamento dos rios e córregos, 

enchentes, aumento ou diminuição da vazão, desaparecimento ou desvio de 

nascentes e dificuldades de circulação de pessoas e de veículos, os quais 

interferem diretamente na qualidade do meio ambiente e da qualidade de vida 

da população. 

A cidade de Catalão passou, nos últimos quarenta anos, por grandes 

transformações geoeconômicas, que culminaram no incremento da população, 

no crescimento da malha urbana, em intensas transformações na produção e 

organização do espaço e, consequentemente, no surgimento de problemas 

sociais, econômicos e ambientais provocados pelo processo de expansão. 

Para atender aos objetivos e responder às questões da pesquisa, faz-se 

necessária uma fundamentação teórico-metodológica que oriente a análise e 

contribua para a explicação da realidade estudada. Logo, a partir da escolha do 

método de investigação e das concepções teóricas a serem empregadas, 

realiza-se a apreensão da realidade sob determinada perspectiva. O 

conhecimento produzido nesse processo relaciona-se a uma realidade 

complexa e em constante movimento que, por isso, não pode ser apreendida 

de forma absoluta e definitiva. 

Nesse sentido, uma pesquisa contribui para o conhecimento da 

realidade, uma vez que em uma pesquisa não basta descrever a realidade 

como ela existe, é preciso apreender seu conteúdo e entender como ela 

funciona, perceber quais são as suas contradições e interpretá-la. Assim então, 

uma pesquisa pode ser a legitimação ideológica da ordem vigente, embora por 

si só isso não seja o bastante, mas também pode ser a sua negação e 

substituição. Por isso, busca-se na presente pesquisa responder às indagações 

sob a perspectiva dialética, orientando-se principalmente pela utilização da 

categoria “produção do espaço”. 

 

O contexto socioeconômico em Catalão 

O município de Catalão situa-se no extremo sudeste do estado de Goiás 

e localiza-se entre os paralelos 17° 28’ e 18° 30’ LS e entre os meridianos 47° 



17’ e 48° 12’ W GR. pertence à Microrregião de Catalão e à Mesorregião do 

Sudeste Goiano a figura 01. 

 

Figura 02: Localização geográfica da área de estudo no município de Catalão – GO. 



Fonte: IBGE, 2010. 

Organização: RIBEIRO, L. J., 2010.  

Designer: GUIMARÃES, A, A. 2010.  

 

 

A cidade de Catalão cresceu substancialmente nos últimos anos, 

influenciada por diversos fatores. O grande crescimento econômico e 

populacional implicou na reelaboração acentuada do espaço urbano e a cidade 

de Catalão representa, regionalmente, em menor escala, o fenômeno da 

urbanização brasileira. Por isso, é importante compreender a sua expansão 

urbana nessa nova dinâmica econômica que se iniciou em princípios da 

década de 1970. 

A partir da década de 1970, a modificação de velhas estruturas 

produtivas e sociais provocada pela expansão capitalista no campo teve como 

resultado um rápido processo de urbanização da população rural caracterizado 

por profundas contradições nas estruturas sociais dos centros urbanos. As 

cidades da Região Sudeste de Goiás não fugiram a esta regra. Suas 

transformações foram, portanto, oriundas de políticas e arranjos institucionais 

desenvolvidos pelos governos brasileiros que visavam facilitar a ação do capital 

nos mais variados setores da vida nacional. Este “progresso”, verificado na 

forma de urbanização acelerada, modificando as relações sociais e as 

atividades econômicas e causou profundas mudanças na sociedade local. 

Na área rural do município de Catalão, especialmente sua parte 

nordeste, ocorreu a implantação do chamado capitalismo rural “modernizante e 

conservador”, através do estabelecimento intensivo de grandes e médios 

produtores rurais, vindos do sul e sudeste do Brasil. Estes empreendimentos 

incorporaram o espaço rural através do urbano no processo de acumulação e 

concentração do capital nos grandes centros do país, com a importação da 

produção de matérias-primas locais, principalmente produtos agrícolas e 

minerais. 

Na agricultura do município, outros produtos, além da soja e do milho, 

merecem destaque: arroz, feijão, trigo, café, cana-de-açúcar, laranja, banana, 

mandioca, abacate, abacaxi, manga, tomate, hortaliças e legumes, que são 

cultivados em escala comercial. Destaca-se ainda, para a produção de leite, do 

qual a metade recebe industrialização produzindo de queijo, manteiga, doces e 



derivados e o restante é comercializado no estado de São Paulo. A produção 

de leite vem passando por melhorias significativas em relação à genética, com 

maior produtividade por animal e com a instalação de resfriadores de leite em 

muitas propriedades de ordenha mecânica. A criação de gado para abate 

também é expressiva. 

A modernização das atividades rurais transformou a estrutura fundiária 

do município, provocando a concentração de terras em poucas propriedades e 

o aumento do parcelamento das médias e pequenas propriedades, 

principalmente, em função das baixas rendas obtidas com os produtos 

agrícolas durante últimos os vinte e cinco anos do século XX e dos incentivos 

concedidos pelo governo federal à poupança e à especulação financeira. 

Muitos produtores médios e pequenos produtores se desfizeram de suas 

propriedades e mudaram para as cidades da região e, empobrecidos, se 

tornaram trabalhadores não qualificados que exerciam atividades no meio 

urbano. 

Além das mudanças verificadas na estrutura fundiária, ocorreram 

também alterações importantes nas relações entre capital e trabalho. 

Mendonça (2004), ao estudar as transformações socioeconômicas na região de 

Catalão, constatou que a precarização das relações sociais constituía condição 

para o capitalismo se reproduzir.  

 

A sociedade goiana, sertaneja, latifundiária e coronelista, apresentava 
o trabalho assalariado em algumas atividades e, paralelamente, 
relações não capitalistas de produção, através do “sistema de 
partilha” na pecuária e sistemas de parcerias e meação nas 
atividades agrícolas. Diversas profissões foram consagradas como 
essenciais à existência das atividades agropecuárias. As figuras do 
boiadeiro, do lavrador, do mascate, do carreiro, do ferreiro e do 
amansador de animais, entre outras, eram algumas das formas com 
que o trabalho se expressava, [...]. (MENDONÇA, 2004, p. 265).  

 

Estas relações não capitalistas de produção rural podiam ser tão ruins 

como as capitalistas. Uma condição típica destas relações de trabalho era a 

exploração do trabalho familiar por parte do proprietário da terra, bem como 

dos outros membros da família, pelo chefe da família que muito afetava a 

condição de vida de seus membros. 

O parque industrial de Catalão chama a atenção pela diversidade de 

ramos de produção, como por exemplo, produtos caseiros (doces, queijos, 



salgadinhos, bolos e tortas, artesanatos etc.), agroindústrias, minerações, 

artefatos de cimento, metalurgia, cerâmica e móvel, entre outros. O 

crescimento industrial de Catalão tem estimulado significativamente a 

construção civil, tradicionalmente grande geradora de empregos. Outro ramo 

industrial que vem se destacando pela quantidade de mão-de-obra é o 

vestuário e calçados (SEPLAN, 2003). O setor de serviços como administração 

pública, comércio, alojamento e alimentação, saúde, transporte e 

armazenagem, comunicações e atividades imobiliárias tem se tornado 

representativo dentre as atividades econômicas do município. O que faz diferir 

a realidade de Catalão da de Goiás está no fato de que o setor secundário do 

município tem crescido acima do verificado em Goiás. A colocação do 

município em 5º lugar no índice geral dos formadores do PIB estadual e em 12° 

na classificação geral do PIB “per capita” mostra a importância dos valores 

agregados do município. 

O município passou por um estágio de atração de migrantes que, 

numericamente, passaram a ser proporcionalmente significativos em relação 

pela população nascida no município. Isto tem sido motivado pela expansão 

das indústrias mineradoras, a implantação de montadoras de veículos e 

colheitadeiras e pelos empregos da agricultura mecanizada, bem como por 

funcionários públicos federais e estaduais que vieram trabalhar nas agências 

instaladas no município ou para por pessoas que vieram estudar. Em 2000, 

55,9% do total de migrantes residindo no município eram procedentes de 

Goiás, enquanto os migrantes procedentes de outros Estados passaram a 

corresponder a 15,8% do total da população. Segundo dados do IBGE (Censo, 

2010), entre 2000 e 2010, Catalão teve um crescimento populacional de 34%, 

superando outros municípios do mesmo porte no estado de Goiás como 

Itumbiara e Novo Gama, entre outros com um crescimento bem inferior. Os 

fatores responsáveis por esse crescimento são as novas indústrias instaladas e 

os serviços. Catalão possui uma taxa de 94% de urbanização, considerada 

alta, acima da média brasileira que é de 84% (Censo, 2 010). Observe-se a 

Tabela 01.  

 

 



Tabela 01: População urbana e rural do Município de Catalão entre 1980 e 

2010.  

ANOS POPULAÇÃO URBANA POPULAÇÃO RURAL 

1980 30.695 8.473 

1991 47.123 7.363 

2000 57.560 6.730 

2010 81.064 5.583 

Fonte: IBGE Censos –1980/1991/2000/2010. Org. RIBEIRO, L. J., 2011 

 

A cidade teve que expandir sua malha urbana, através do surgimento de 

novos bairros para atender a essa demanda populacional, já que o número 

aumentou muito. Neste período, alguns bairros e loteamentos surgiram como: 

Jardim Primavera II, Bairro Ipanema II, Mansões do Lago, Vila Margon, Dª 

Matilde, Condomínio dos Buritis (1º condomínio horizontal da cidade), novos 

loteamentos: Estrela, Marconi, Paineiras, Bela Vista II, Jardim Catalão, Maria 

Amélia, Dona Sofia, Leblon, Alto da Boa Vista, Setor Aeroporto, Copacabana, 

entre muitos outros. Há também nesse contexto uma nova organização 

espacial das residências, ou seja, com a chegada dos migrantes, surgem os 

condomínios verticais, a exemplo: Aquarela e Residencial Olinda.  

As transformações ocorridas em Catalão, tanto crescimento populacional 

como as novas atividades econômicas, levaram a novas relações territoriais: a 

cidade passou a controlar diretamente o território em que está inserida, 

transformando a região, fazendo com que as cidades a sua volta passassem a 

ser verdadeiros satélites em torno da economia catalana; também a cidade 

passou a comandar de forma efetiva as ações ocorridas nas relações cidade e 

campo na medida em que refletiu, na zona urbana, o resultado das mudanças 

do capitalismo no Brasil.  

 

A expansão urbana e a questão ambiental em Catalão 

A cidade de Catalão cresceu de forma desordenada nos últimos anos. 

Este processo de urbanização causou mudanças profundas no espaço, que 

vão desde a impermeabilização do solo à degradação da vegetação original 

(Cerrado), entre outros. Segundo Chaves (2003), 

 



O nível de exploração a que foi submetido o cerrado deixa, com 
relação à proteção dos ecossistemas, pouca margem de atuação da 
legislação ambiental. Deve ser levada em consideração, entretanto, a 
ampla margem de atuação da lei no que concerne à conservação das 
formações vegetais nativas ainda existentes, no desenvolvimento de 
programas e projetos de pesquisas florestais e na promoção de 
recuperação de áreas degradas (CHAVES, 2003, p. 120). 

 

O sítio no qual a cidade de Catalão se encontra edificada é marcado, 

principalmente, pelos elementos naturais formadores da bacia hidrográfica do 

Ribeirão Pirapitinga e seus afluentes. Observe a foto 01. 

 

Foto 01 – Represa do Clube do povo – Ribeirão Pirapitinga - Cartão Postal da cidade. 

Autora: RIBEIRO, L. J. (2010). 

 

A partir de 1980 o sítio urbano foi bastante ampliado. Em função disto, 

foram criados novos bairros. Estes novos bairros, surgidos de loteamentos 

recentes, não só introduziram novos arranjos espaciais como também fizeram 

com que, socialmente, ocorresse a reestruturação interna dos bairros mais 

antigos. Portanto, a paisagem urbana passou a exibir a inserção de novos 

grupos sociais e a reelaboração do espaço urbano. 

Com a desvalorização dos bairros tradicionais, muitos moradores 

antigos se deslocaram para os novos bairros. Isto ocorreu em função do 

encarecimento do custo de moradia e da especulação imobiliária, que mudou a 

organização da cidade. 

Foram implantados novos loteamentos para a transferência das antigas 

elites econômicas e políticas, outros para os novos migrantes e foram também 

criados outros voltados para o atendimento das reivindicações dos 



trabalhadores por moradias, quase sempre representadas por moradias 

construídas nas periferias do centro urbano.  

Ao comparar a área urbana das décadas anteriores a 1990 com a dos 

anos seguintes percebe-se que a intensificação do processo neste período 

(devido ao crescimento demográfico) trouxe mais dificuldade para o 

ordenamento adequado de ocupação e uso do solo urbano. Um exemplo disso 

é a distância que o trabalhador percorre para chegar até o trabalho. Entre 1990 

e 2000 foram criados outros nove loteamentos. Em 2009 e em 2010, segundo 

informações da Secretaria de Obras da Prefeitura, foram autorizados dez 

novos loteamentos e cinco estavam sendo analisados. Essas informações 

demonstram como a cidade expande seu espaço urbano. Observe a foto 02. 

 

Foto 02 – Avenida José Marcelino – Loteamento Maria Amélia. 

Autora: RIBEIRO, L. J. (2010). 

 

 

A expansão e o adensamento urbanos alteraram a condição ambiental 

do espaço urbano da cidade. Os poluentes gerados pelo modelo de 

desenvolvimento urbano/industrial baseado no consumo de mercadorias de 

todas as nuances e derivadas de inúmeras fontes contaminaram o ambiente: o 



solo, as águas superficiais e subterrâneas e o ar, entre outros prejuízos 

socioambientais. 

Em Catalão, não são somente os corpos d’água têm sido motivo de 

preocupações, mas também todos os outros elementos naturais que são 

afetados pela dinâmica urbana.  

 

Planejamento urbano, gestão do território e meio ambiente em Catalão  

O Município de Catalão, historicamente alcançou importância como 

entreposto comercial, grande produtor agropecuário e centro cultural, se 

destacam por sua produção industrial nos setores mineral e automobilístico que 

geram divisas e transformam a sede do município em pólo de atração 

populacional. O crescimento desordenado, a transformação do solo induzida 

pela iniciativa privada, a ausência de planos urbanísticos para a implantação de 

equipamentos urbanos e o descaso em relação ao meio ambiente e ao espaço 

público constituem desafios constantes para o governo municipal. 

 O Plano Diretor de Desenvolvimento Sustentável Urbano e Ambiental 

de Catalão (Lei 2.210/2004) apresenta-se como um conjunto de princípios e 

regras orientadoras da ação dos governantes e daqueles que constroem e 

utilizam o espaço urbano. O documento tem o objetivo precípuo de 

instrumentalizar o governo municipal e a população na consecução de 

estratégias que resultem no desenvolvimento sustentável e democratização do 

acesso ao solo urbano, longe da ideia de cidade acabada.  

O parcelamento do solo é o processo de urbanização de uma gleba, 

mediante sua subdivisão em lotes destinados à edificação. Conforme os dados 

do Plano Diretor do Município de Catalão (2004), Capítulo I. 

A lei de parcelamento do solo também cria certas exigências, tais como 

área mínima dos lotes urbanos, a destinação de áreas não-edificáveis, como 

ao longo de cursos d’água corrente e faixas de domínio das rodovias, ferrovias 

e dutos. Observa-se que  aparecem casas que não atendem, a exigências 

mínimas para a construção. Isso acontece muito na cidade Catalão. Mas, a 

maioria dessas, pois casas foram construídas quando não existia a lei do Plano 

diretor que regularizava a questão do uso e ocupação do solo urbano. 

A diferença da nova lei para a anterior é que a nova estabelece novos 

critérios para o parcelamento e uso solo urbanos em loteamentos populares. 



Explicita que o lote menor visa a preservar os moradores de uma possível 

expulsão do mercado imobiliário. Mas, mesmo assim, essas pessoas não ficam 

livres dos inúmeros problemas que podem ocorrer como a segregação espacial 

e a criação de guetos para a população pobre. 

Apesar da economia goiana se destacar no campo do agronegócio, a 

renda de Catalão no setor da agropecuária fica em último lugar no PIB 

municipal. As elevadas rendas geradas pelo setor de serviços e pelo de 

indústrias, que lideram com ampla margem o ranking estadual suplantam o 

agronegócio, que ocupa a 5ª colocação, no estado de Goiás, e participou do 

PIB com 4,45% em 2008 (SEPLAN, 2010). Os setores de indústria e de 

serviços, bem equilibrados, representam 49,31% e 44,43% do PIB local, 

respectivamente. O município exibe um perfil industrial superior à média de 

Goiás. 

Segundo o Plano Diretor de Desenvolvimento Sustentável Urbano e 

Ambiental de Catalão (2004), no artigo 75, Artigo 5°, dividiu a cidade em três 

partes uma delas, a Zona Urbana, foi subdividida em quatro outras partes. Das 

três grandes partes: a primeira, chamada de Zona Urbana, é a área parcelada 

dentro do território urbano; a segunda, conhecida de Zona de Expansão 

Urbana, é a área sujeita a parcelamento dentro do perímetro urbano e a 

terceira, Zona de Uso Alternativo do Solo, é a área não parcelada do perímetro 

urbano da cidade de Catalão.  

A expansão da urbanização em Catalão causa também alguns outros 

problemas, tais como: falta de arborização, principalmente na periferia da 

cidade, poluição do ar, principalmente pelas minerações, poluição da água, por 

grande quantidade de lixo, contaminação dos mananciais, degradação das 

nascentes do perímetro urbano, assoreamento dos cursos d’água, erosão 

devido ao desmatamento dos novos loteamentos. Desse modo, a qualidade do 

ambiente da cidade, com seus fatores naturais e sociais, vão sendo perdida, às 

vezes irremediavelmente. 

Em Catalão, algumas ações estão sendo implementada na tentativa de 

se melhorar a qualidade do ambiente. Foi construído o aterro sanitário, com 

área adequada para o lixo hospitalar e cooperativa de reciclagem e foi 

implantada coleta seletiva do lixo em alguns bairros. Mas, são necessárias 

muito mais, por exemplo, analisar os impactos e práticas de recuperação das 



nascentes e sua posterior proteção, principalmente, as que estão no perímetro 

urbano.  

 

Considerações finais 

Quando se trata de um estudo no qual se propõe discutir o espaço 

urbano não se pode pensar em conclusões definitivas. Mais que outros temas 

geográficos, este constantemente se renova e, portanto, permanece aberto. 

Optou-se por escrever de maneira reflexiva sobre as conclusões, ainda que 

provisórias de uma pesquisa, no sentido de fornecer contribuições para se 

pensar uma cidade, submetida a uma expansão urbana sem precedentes, um 

pouco mais humana e ambientalmente sustentável.  

Este estudo procurou compreender como a expansão urbana influencia 

a sociedade nos aspectos econômicos, sociais e ambientais, através do 

confronto com os aspectos conceituais e de bases teórico-metodológicas 

acerca da apropriação do espaço, enquanto categoria de análise central para 

compreensão da ciência geográfica. Além disso, o debate teórico serviu de 

suporte metodológico e prático para a avaliação da área escolhida.  

A atual forma do sítio urbano de Catalão, revelada pelo uso do solo nas 

áreas de expansão, caracterizada por loteamentos parcialmente ocupados, 

além de áreas desocupadas e terraplanadas para futura ocupação, apresenta 

um crescimento marcadamente horizontal, principalmente, nas áreas 

periféricas. Esse fato deve ser considerado, já que essa forma de 

espacialização acarreta a ampliação de distâncias em relação aos de serviços 

públicos e a necessária implantação de equipamentos de saúde pública e 

escolas. Além disso, a ampliação das distâncias entre o centro e a periferia 

favorece a valorização dos espaços vazios e, conseqüentemente, promove a 

especulação imobiliária. 

Os diferentes usos do solo em Catalão, com suas características e de 

acordo com os lugares em que se dão, especialmente, o uso residencial, 

provocam a segregação funcional e, concomitantemente, ocorre à segregação 

socioespacial. A população mais privilegiada economicamente ocupa áreas de 

melhor padrão, localizadas em áreas nas periféricas mais próximas do centro. 

Muitas vezes esta ocupação ocorre em condomínios fechados (Veredas dos 

Buritis), bem planejados, estruturados e isolados das áreas caracterizadas por 



um padrão de ocupação inferior. Assim, materializa-se produção do espaço 

urbano pelo poder econômico, o que determina um valor monetário para a terra 

no que o setor imobiliário tem grande autonomia, sendo o principal agente 

direcionador do processo de crescimento urbano. 

A discussão sobre planejamento versus desenvolvimento é uma das 

mais complexas e ricas no debate da Geografia Urbana. São vários os atores 

que vivem na cidade, buscando, cada um a sua maneira, uma melhor forma de 

sobrevivência, ocupando uma determinada parte do espaço. O planejamento 

não é capaz de resolver todos os problemas urbanos, como se esperava que 

fosse. Na verdade, ele é apenas um instrumento de gestão para melhor 

organizar a cidade, principalmente, quando trata de estabelecer políticas de 

uso e ocupação do solo no ambiente urbano que, nos últimos anos, tem sofrido 

vários problemas: degradação dos recursos hídricos, ocupação de áreas 

próximas às nascentes, falta de áreas verdes, o que causa a compactação do 

solo, erosão, assoreamento, diminuição da vazão, contaminação d’água por 

lixo e outros dejetos, entre outros. As políticas de desenvolvimento urbano têm 

que superar a visão de cidade como objeto/instrumento funcional, pois ela é 

muito mais que isso: é um lugar em se desenha a vida, é o habitat do homo 

urbanus.  
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